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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997567090 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 

Πόλη ΠΕΡΑΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57019 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 522 

Τηλέφωνο 2392330042 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) lioliou@thermaikos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, 57019 ΠΕΡΑΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thermaikos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θερμαϊκού και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι 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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL): www.thermaikos.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 02.10.6061.000, 02.20.6061.0000, 02.30.6061.0000, 02.35.6061.0000 και 
02.45.6061.0000 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 

του Φορέα.  

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  20455/2021, 20458/2021, 

20466/2021, 20470/2021 και 20472/2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009696740) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβαν α/α 1301/2021, 

mailto:lioliou@thermaikos.gr
http://www.thermaikos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thermaikos.gr/
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1302/2021, 1303/2021, 1304/2021 και 1305/2021 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 

εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο 
Θερμαϊκού για δύο (2) έτη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) και ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 
2208/Β/8-6-2019) και σύμφωνα με την 1/2021 Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

Οι δικαιούχοι του Δήμου Θερμαϊκού, στην παρούσα φάση είναι 200 υπάλληλοι (υφιστάμενο προσωπικό). 
Προβλέπονται επίσης μέσα ατομικής προστασίας για επιπλέον 160 υπαλλήλους (προβλεπόμενο 
προσωπικό), οι οποίοι θα προκύψουν από παρατάσεις/προσλήψεις/έκτακτο προσωπικό κλπ.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 18141000-9 [Γάντια εργασίας], 18444000-3 [Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής], 
35113400-3 [Ρούχα προστασίας και ασφάλειας], 18830000-6 [Προστατευτικά υποδήματα], 18143000-3 

[Προστατευτικά εξαρτήματα], 44510000-8 [Εργαλεία] 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι έξι (6) τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ Α: «ΓΑΝΤΙΑ» (7 είδη), εκτιμώμενης αξίας 2.669,08 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» (12 είδη), εκτιμώμενης αξίας 7.670,68 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (12 είδη), εκτιμώμενης αξίας 67.200,70 € πλέον ΦΠΑ 
24%. 

ΟΜΑΔΑ Δ: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ» (4 είδη), εκτιμώμενης αξίας 26.080,60 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Ε: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» (4 είδη), εκτιμώμενης αξίας 6.236,76 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» (17 είδη), εκτιμώμενης αξίας 2.948,54 € πλέον ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και για περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. Για 
κάθε μια από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα 
είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται 
ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.  

Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν κατά είδος τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης. 

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να μην εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στη σχετική μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμεί να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των ειδών, τότε 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 139.879,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 112.806,36€ ΦΠΑ: 27.073,53€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι (2/2021 ΜΕΛΕΤΗ) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως1

: 

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων] 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο] 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

                                                           
1
 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης] 

 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. 

 Της υπ’ αριθ. 341/14422/01-09-21 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε αυτούς, 

 Της υπ’ αριθ. 1/2021 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, 

 Την καταχώρηση του Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (21REQ009616246), 

 Τις υπ’ αριθ. 1301/20455/2021, 1302/20458/2021, 1303/20466/2021, 1304/20470/2021 και 
1305/20472/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης δαπανών οικονομικού έτους 2021 (Εγκεκριμένο 
Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 21REQ009696740), 

 Της υπ’ αριθ. 377/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και η υλοποίηση της 1/2021 Μελέτης και εγκρίνεται η διενέργεια της 
προμήθειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

 Της υπ’ αριθ. 378/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
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 τις υπ’ αριθ. 488/2020 και 46/2021 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί Ορισμού Επιτροπής 
Διενέργειας, Αξιολόγησης, διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών για το 2021. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/01/2022 και ώρα 23:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 2 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  143254 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο3
 
4
 
5, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016:  

- Νέα Θεσσαλονίκη (Εβδομαδιαία τοπική), 
- Ημερήσια τοπική Θεσσαλονίκης (Ημερήσια τοπική). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.thermaikos.gr. 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (αρχικών και τυχουσών επαναληπτικών) βαρύνει 
εξολοκλήρου τον οριστικό ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη πληρωμή του αναδόχου. 

Επειδή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα/ομάδες, η δαπάνη δημοσιεύσεων επιμερίζεται με βάση την 
εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος/ομάδας αναλογικά, ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Α: «ΓΑΝΤΙΑ» 2,37 % 

Β: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» 6,80 % 

                                                           
2
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   

3
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

4
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

5
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.thermaikos.gr/
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Γ: «ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 59,57 % 

Δ: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ» 23,12 % 

Ε: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» 5,53 % 

ΣΤ: «ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» 2,61 % 

ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

 

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,6

  

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. 

                                                           
6
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις7

: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ8

.  

                                                           
7
 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

8
  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής9

 συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

10. 
 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα11

. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)12

, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού13. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

                                                           
9
  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

10
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

11
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

12
 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

13
 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης14

.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ15, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 716

 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 
συμβάσεων17

. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης.

18
 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

                                                           
14

 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
15

 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
16

 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

17
 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

18
   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

19
   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής20 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 
σε ποσοστό 2 % (δύο τοις εκατό) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, για κάθε τμήμα 
συμμετοχής: 

  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Α 2.669,08 53,38 
Πενήντα τρία ευρώ και τριάντα 

οκτώ λεπτά 

Β 7.670,68 153,41 
Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και 

σαράντα ένα λεπτά 

Γ 67.200,70 1.344,01 
Χίλια τριακόσια σαράντα 

τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό 

Δ 26.080,60 521,61 
Πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και 

εξήντα ένα λεπτά 

Ε 6.236,76 124,74 
Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και 

εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

ΣΤ 2.948,54 58,97 
Πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα 

επτά λεπτά 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

112.806,36 

2.256,13 
Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα 

έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

                                                           
19

   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
20

 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί21, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη22
 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

 Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

                                                           
21

  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
22

 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης

 Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  





 

 

Σελίδα 16 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις23

:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201624
, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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,25

 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

                                                           
23

 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

24
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
25

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
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των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.

26
 

2.2.3.5. - 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία27

, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.8. 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

28
. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 
 

                                                           
26

 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
27

  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
στην υπόθεση C‑ 387/19 

28 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας29  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης χωριστά.

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Δεν απαιτούνται. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης30  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα πρότυπα που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της 1/2021 Μελέτης της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Δεν προβλέπεται. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
                                                           
29

 Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
30

 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
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παραγράφου 2.2.3 της παρούσας31. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση32

. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας33

.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή34

.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.35

  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

                                                           
31

 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

32
 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

33
 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

34
 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

35
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,36
 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης37

 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

                                                           
36

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
37

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
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περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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 ισχύουν38

. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

[Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ]. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και επιπλέον υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 

                                                           
38
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που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

[Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 

δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.] 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.439
 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού40

. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) -  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.41
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  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
40

  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
41

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 

Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. - 

Β.4. - 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όσα ορίζονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της 1/2021 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (πχ. 
προσπέκτους, πιστοποιητικά ποιότητας, κτλ) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ42

, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης43, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 
στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
43

  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους44
 που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. -  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
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 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης45

 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

46
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες).  
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 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

46
 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

47
 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν48

.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
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 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2749
 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.50

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ51
 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199952
,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο53

.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
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   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

50
 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

52
 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού54

 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς  πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις τις σχετικής μελέτης  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
1/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 

3. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά55
 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

[τιμή], σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών. 

Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν κατά είδος τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

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 καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών56   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα 

(90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,57

  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

                                                           
57

 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών58 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης59

, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη 03/02/2022 και ώρα 11:00 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της60

, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα61

. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                           
58

 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
59

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 

60
 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

61
 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους62

. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών63

. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση64

] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.65

  

[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων66
 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
63

 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
64

 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

65
 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

66
 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου67 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5

68
.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
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 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του69

.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  
μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 σε ποσοστό και ως εξής: έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)

70
 στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ογδόντα τοις εκατό (80%)
71

 στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.   

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης72  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής73

. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.74

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
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 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (παραγρ. 1, άρθρο 105, ν. 
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021). 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 45 του ν. 4782/2021). 
72

 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του75

 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης76

 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5977

. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
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 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου78

. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.79

 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

80
 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 
το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά 
συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.

81
 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

82. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης83

.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.3.4. Ειδικοί όροι: 

1. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 
προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα 
διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον 
καθένα από αυτούς. 

2. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & 
Προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά ΕΝ. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση των ειδών χωρίς 
να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 
αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό 
του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και 
σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε 
ευθύνης του εργοδότη. 

5. Οι ποσότητες των ειδών είναι υπολογισμένες με στοιχεία τα οποία μπορεί να μεταβληθούν (π.χ. 
συνταξιοδοτήσεις, προσλήψεις, μετακινήσεις), ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

4.3.5. Επίσης, ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

1. Να εκτελεί τις εντολές των αρμοδίων οργάνων 

2. Να ειδοποιεί και να συνεννοείται με τον αρμόδιο υπάλληλο πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε 
προμήθειας. 

3. Τα υλικά να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών        
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 
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 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
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      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4. Να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά , φορτοεκφόρτωση  των  προς 
προμήθεια ειδών 

5. Να αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών  όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το 
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής 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 συνεργασίας84. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα απ’ ευθείας πληρωμής του υπεργολάβου. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της85 

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

86 87
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
85

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
86

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 
των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 

που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 

87
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας88, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)89

. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης90  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

88
      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 

89
      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   

90
 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων μετά την οριστική 

(τμηματική) παραλαβή των υλικών. 

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. 4412/201691, 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, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 92

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201693

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)94

 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος95

 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
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 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
92

 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
93

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

94
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

95
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2. της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/201696 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορίζεται με τη σχετική 
πρόσκληση (όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών) από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν 
η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο97

 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

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 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων98   

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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201699. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

                                                           
97

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
98

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

99
 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι (1/2021 Μελέτη): 

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από αρμόδιο 
υπάλληλο που θα ορίσει η κάθε Διεύθυνση μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι πέντε (5) μέρες από την έγγραφη παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης100

. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16101

 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία 

                                                           
100

      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
101

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους καθοριζόμενους στο Παράρτημα Ι (1/2021 ΜΕΛΕΤΗ) χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.102

 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται. 

                                                           
102

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη:  
-Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
-Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των 
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

6.4.2. 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. 

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

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 
προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα 
μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από 
αυτούς. [άρθρο 214 του ν. 4412/2016] 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας103  

Δεν προβλέπεται. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής104  

Δεν προβλέπεται. 
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 

ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

                                                           
103

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
104

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 





 

 

Σελίδα 51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 1/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Προσαρμοσμένος από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




1 
 

 
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περαία 14/10/2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για δύο έτη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 139.879,89 ΕΥΡΩ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%  
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2021 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Η παρούσα αφορά την προµήθεια παροχών µέσων ατοµικής προστασίας στους δικαιούχους 

των ΟΤΑ (∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδιωτικού ∆ικαίου, Αορίστου Χρόνου, Ορισµένου Χρόνου, 

Ασφαλιστικών µέτρων και κοινωφελούς εργασίας,) για δύο έτη σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43726/2019. ΦΕΚ 

2208/Β/8-6-2019- Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ 

βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής, και την 

νεότερη ΚΥΑ 43726/2019 - ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 ΄΄Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας 

σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα 

προληπτικής ιατρικής΄΄. Τα υπό προµήθεια είδη ατοµικής προστασίας είναι ανάλογα µε την 

θέση εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη 

της ατοµικής υγείας των εργαζοµένων. Σε κάθε περίπτωση τα µέσα ατοµικής προστασίας θα 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας του ∆ήµου. Τα 

Μέσα Ατοµικής Προστασίας έχουν επιλεγεί µε πρόνοια για τις εργονοµικές ανάγκες και τις 

ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες 

προσαρµογές ώστε να είναι χρηστικά. Για τον υπολογισµό της τιµής κάθε είδους και 

συνεπώς και τον τελικό προϋπολογισµό της προµήθειας λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσµατα 

σχετικής έρευνας αγοράς. Η σύµβαση θα ανατεθεί µε ανοικτή (ηλεκτρονική) διαγωνιστική 

διαδικασία µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιµής για µία ή περισσότερες από τις οµάδες και για όλα τα ειδή τους, όπως αυτά 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 2 χρόνια ή µέχρι 

την εξάντληση των συµβατικών ποσοτήτων. Οι τιµές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν 

κατά είδος τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της Μελέτης.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  139.879,89  € και 

αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία:   112.806,36€. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας:  27.073,53€. 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Θερµαϊκού και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού ετών 2021 µε το ποσό των 70.366,99 και 2022, 

69.512,90 των κατωτέρω Κ.Α.Ε: 

 

 
KAE: 02.10.60.61.0000 Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες ποσό 34.650,12€ 

ΚΑΕ 02.20.6061.0000:Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  για 

τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ποσό 61.081,33€ 

ΚΑΕ: 02.30.6061.0000: : Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων ποσό 22.098,76€ 

ΚΑΕ: 02.35.6061.0000 Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  για 

τις Υπηρεσίες Πρασίνου ποσό 19.828,00 € 

ΚΑΕ: 02.45.6061.0000 : Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις Υπηρεσίες Νεκροταφείων 2.221,68€ 
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2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
Οι δικαιούχοι του ∆ήµου Θερµαϊκού, στην παρούσα φάση είναι: 200 υπάλληλοι 

(υφιστάµενο προσωπικό). Προβλέπονται επίσης µέσα ατοµικής προστασίας για επιπλέον 

160 υπαλλήλους (προβλεπόµενο προσωπικό), οι οποίοι θα προκύψουν από 

παρατάσεις/προσλήψεις/έκτακτο προσωπικό κλπ. Για το συγκεκριµένο επιπλέον προσωπικό 

δεν είναι υποχρεωµένος ο ∆ήµος να προβεί στη προµήθεια των αντίστοιχων ειδών µέσων 

ατοµικής προστασίας από τον ανάδοχο, εάν δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενες 

συµβάσεις.  

 

Αναλυτικότερα οι δικαιούχοι ανά ∆/νση να έχουν ως εξής: 

∆/ΝΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

95 63 42 160 

              ΣΥΝΟΛΟ         360 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η παρούσα αφορά στην προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του 

∆ήµου Θερµαϊκού για ένα έτος, όπως φαίνονται παρακάτω.  

 

 

ΟΜΑ∆Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    CPV 

 

Α.  ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  18141000-9  

Β.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗΣ  

18444000-3  

Γ.  ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

35113400-3  

∆.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  18830000-6  

Ε.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

18143000-3  

ΣΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44511000-5 

                                       

Η προµήθεια θα υλοποιηθεί µε τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής 

διαδικασίας κάτω των ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής ανά 
οµάδα/τµήµα της προµήθειας.  
«Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή 

περισσότερες οµάδες του προϋπολογισµού..  

Τα είδη και οι ποσότητες ανά οµάδα περιγράφονται στο Συγκεντρωτικό Πίνακα 

Ποσοτήτων. 

Ισχύουσες διατάξεις 
1. Τις διατάξεις τουΝ. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και 

αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες 

ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία», 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

7. Τις διατάξεις 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”, 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

10. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης» 

 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, 

µεταφορά, φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ειδών. 

Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το Γραφείο Αποθήκης του ∆ήµου Θερµαϊκού 

για την ακριβή ηµεροµηνία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 

παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.  

Υπεύθυνη για την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα είναι η Επιτροπή Παραλαβής, 

όπως έχει αυτή οριστεί µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή βεβαιώνει 

κατά την παράδοση την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και συντάσσει πρακτικό. 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
Ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ
Α ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 Γάντια 

δερµατοπάνιν

α 

Ζεύγος 53 50 206 

2 Γάντια PVC  
 

Ζεύγος 8 8 32 

3 Γάντια 

Νιτριλίου 

Ζεύγος 136 63 400 

4 Γάντια 

Ελαστικά µιας 

χρήσης 

(συσκ. 100 

τεµαχίων ) 

 

 40 40 160 

5 Γάντια από Ζεύγος 136 63 400 
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ύφασµα 

&νιτρίλιο 

 

6 Γάντια 

µονωτικά 

Ζεύγος 2 2 8 

7 Γάντια 

συγκολλητών 

Ζεύγος 7 7 28 

 

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΟ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤ
ΙΚΑ ΓΙΑ 2 
ΕΤΗ 

1 Κράνη  τεµχ 35 35 140 

2 Γυαλιά προστασίας 

ανοιχτού τύπου  

τεµχ 8 8 32 

3 Γυαλιά τύπου 

goggles για χηµικούς 

ή µηχανικούς 

κινδύνους-κλειστού 

τύπου  
 

τεµχ 12 12 48 

4 Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία  

 

τεµχ 69 40 218 

5 Ηµίκρανο µε διάφανη 

προσωπίδα  

 

τεµχ 5 5 20 

6 Ασπίδιο µε πλέγµα  

 

τεµχ 5 5 20 

7 Μάσκα Ηµίσεως 

προσώπου µε φίλτρα 

Α1 P3  

 

τεµχ 5 5 20 

8 Φιλτροµάσκα P1  

 

τεµχ 125 100 450 

9 Φιλτροµάσκα P3 

 

τεµχ 13 13 52 

10 Μάσκα 

ηλεκτροσυγκολλή

σεως 

 

 

τεµχ 2 2 8 

11 Αναπνευστική συσκευή  

 

τεµχ 1 1 2 

12 Μάσκα µιας χρήσεως  

 

τεµχ 200 200 800 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

Ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ

Ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ

Α ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 Ανακλαστικά Γιλέκα  

 

τεµχ 80 80 320 
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2 Νιτσεράδες τεµχ 123 100 446 

3 Καπέλα τύπου 

µπεϊζµπολ 

 

τεµχ 87 80 334 

4 Παντελόνι 

προστασίας από 

αλυσοπρίονο  

 

τεµχ 5 3 16 

5 Φόρµα εργασίας µε 

τιράντες  

 

τεµχ 14 14 56 

6 Παντελόνι Εργασίας τεµχ 133 100 466 

7 Μπλουζάκι t-shirt τεµχ 131 130 522 

8 Μπουφάν αδιάβροχο  

 

τεµχ 130 100 460 

9 Ελαφρύ µπουφάν 

εργασίας  

 

τεµχ 7 7 28 

10 Ρόµπα 

υφασµατινηνοσηλευτ

η 

τεµχ 5  10 

11 Αδιάβροχη ποδιά 

µάγειρα 

τεµχ 2  4 

12 Ποδιές συγκολλητών  

 

τεµχ 2  4 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

1 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΖΕΥΓΟΣ 80 80 320 

2 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 125 100 450 

3 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 2 2 8 

4 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 1 1 2 

 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 15 15 60 

2 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 50 100 300 

3 ΖΩΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΣΕΤ  

 3 

 

3 

 

12 
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ΥΨΟΣ 

4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜΧ   40 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κατσαβίδι 1000V PH1  5,04 2 

2 Κατσαβίδι 1000V PH2  6,41 2 

3 Κατσαβίδι 1000V PH3  8,93 2 

4 Κατσαβίδι 1000V 4x100  4,20 2 

5 Κατσαβίδι 1000V 5,5x125  5,36 2 

6 Κατσαβίδι 1000V 6,5x150  6,41 2 

7 Πένσα 1000V 180mm  26,99 2 

8 Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm  30,24 2 

9 Κόφτης ηµικυκλικός 1000V 

160mm/16mm ∆υν.κοπής 

 39,48 2 

10 Κόφτης καστάνια 1000V 

280mm/52mm 

 395,32 2 

11 Γκαζοτανάλια 1000V 240mm  

(παξιµάδια έως 36mm)        

 32,76 2 

12 Κλειδι Γαλλικό 1000V 250mm  

(παξιµάδια έως 30mm) 

 72,24 2 

13 Απογυµνωτής καλωδίων µε 

∆υν.κοπής 11mm               

 44,00 2 

14 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 12-750V  144,48 2 

15 Κατσαβίδι 1000V PH2x100 για βίδεσ 

τερµατικών 

 8,41 2 

16 Αµπερόµετο-Βολτόµετρο(Πολύµετρο)  60,00 2 

17 Συλλογή από καριδάκια 6αγωνα 8-

22mm +καστάνια +σταυρος 

 584,00 2 

     

 

Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια και κατασκευασµένα από υλικά που δεν 

είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. 

 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

  

 ΟΜΑ∆Α Α’ ΓΑΝΤΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ 

∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 ΖΕΥΓΟΣ 1,74 206  358,44 

ΓΑΝΤΙΑ PVS ΖΕΥΓΟΣ 3,64 32  116,48 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1,95 400  780,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΖΕΥΓΟΣ 18,00 

(συσκ. 

100 

τµχ) 

10  180,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΖΕΥΓΟΣ 2,10 400  840,00 
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ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 19,17 8   153,36 

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 8,60 28  240,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α   2.669,08 

 

   24% Φ.Π.Α                                  640,57 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 3.309,66 

 ΟΜΑ∆Α Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΚΡΑΝΗ ΤΕΜΧ 11,45 140    1.603,00 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜΧ 9,45 32       302,40 

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΤΕΜΧ 11,55 48    554,40 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΧ 2,84 218    619.12 

ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α 

ΤΕΜΧ 39,90 20   798,00 

ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΧ 42,42 20   848,40 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 

ΤΕΜΧ 23,10 20   462,00 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΧ 1,20 450  540,00 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ3 ΤΕΜΧ 2,52 52  131.04 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΉΣΗΣ 

ΤΕΜΧ 7,79 8    62.32 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΤΕΜΧ 819,00 2  1638,00 

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΧ 0,14 800    112,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α  7.670,68 

 

  Φ.Π.Α 24%                                  1.840,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                  9.511,64 

 ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΧ 2,50 320     800,00 

ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 31,50 446  14.049,00 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

ΤΕΜΧ 2,06 334     688,04 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΟ 

ΑΛΥΣ/ΝΟ 

ΤΕΜΧ 210,00 16  3.360,00 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

ΤΕΜΧ 29,50 56  1.652,00 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΧ 22,01 466  10.256,66 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΤΕΜΧ 3,70 522     1.931,40 

ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΧ 71,09 460  32.701,40 

ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΧ  

52,00 

 

28 

  

1.456,00 

Ρόµπα νοσηλευτή 

υφασµάτινη 

ΤΕΜΧ 18,20 10    182,00 

Αδιάβροχη ποδιά µάγειρα  ΤΕΜΧ 20,34 4    81,36 

ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΧ 10,71 4     42,84 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.ΠΑ  67.200,70 

  Φ.Π.Α 24%     16.128,17 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ 83.328,87 

 ΟΜΑ∆Α ∆’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
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ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 56,00 320  17.920,00 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 16,59 450    7.465,50 

ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛ.ΗΛΕΚ/ΩΝ 

 

ΖΕΥΓΟΣ 

 

74,55 
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     596,40 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑ  

 

ΖΕΥΓΟΣ 

 

49,35 

 

2 

  

       98,70 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α  26.080,60 

  Φ.Π.Α 24%                                  6.259,34 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ       32.339,94 

 ΟΜΑ∆Α Ε’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 12,00 60  720,00 

ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5,25 300  1.575,00 

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

ΤΜΧ  

295,38 

12  3.544,56 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΜΧ  

9,93 

40  397,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.ΠΑ  6.236,76 

  Φ.Π.Α 24%                 1.496,82 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ  7.733,58 

   

 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Κατσαβίδι 1000V PH1 ΤΜΧ 5,04 2 10,08 

 Κατσαβίδι 1000V PH2 ΤΜΧ 6,41 2 12,82 

 Κατσαβίδι 1000V PH3 ΤΜΧ 8,93 2 17,86 

 Κατσαβίδι 1000V 4x100 ΤΜΧ 4,20 2   8,40 

 Κατσαβίδι 1000V 

5,5x125 

ΤΜΧ 5,36 2 10,72 

 Κατσαβίδι 1000V 

6,5x150 

ΤΜΧ 6,41 2 12,82 

 Πένσα 1000V 180mm ΤΜΧ 26,99 2 53,98 

 Κόφτης πλάγιος 1000V 

180mm/4mm 

ΤΜΧ 30,24 2 60,48 

 Κόφτης ηµικυκλικός 

1000V 160mm/16mm 

∆υν.κοπής 

ΤΜΧ 39,48 2 78,96 

 Κόφτης καστάνια 1000V 

280mm/52mm 

ΤΜΧ 395,32 2 790,64 

 Γκαζοτανάλια 1000V 

240mm  (παξιµάδια έως 

36mm)        

ΤΜΧ 32,76 2 65,52 

 Κλειδι Γαλλικό 1000V 

250mm  (παξιµάδια έως 

30mm) 

ΤΜΧ 72,24 2 144,48 

 Απογυµνωτής καλωδίων 

µε ∆υν.κοπής 11mm          

ΤΜΧ 44,00 2 88,00 

 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 

12-750V 

ΤΜΧ 144,48 2 288,96 

 Κατσαβίδι 1000V 

PH2x100 για βίδεσ 

τερµατικών 

ΤΜΧ 8,41 2 16,82 
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 Αµπερόµετο-

Βολτόµετρο(Πολύµετρο) 

ΤΜΧ 60,00 2   120,00 

 Συλλογή από καριδάκια 

6αγωνα 8-22mm 

+καστάνια +σταυρος 

ΤΜΧ 584,00 2 1.168,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                           2.948,54  

 Φ.Π.Α 24%                                                  707,65  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          3.656,19  

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υπό προµήθεια είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσµεύεται ότι θα 

συµµορφώνεται µε όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών  του υπό προµήθεια 

είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς παρακάτω. Οι όροι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 

ΟΜΑ∆Α Α: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Α1. ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς 

κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόµενους σε 

απορριµµατοφόρα, οικοδοµές, κήπους, µηχανοτεχνίτες).  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm.  

Υλικό κατασκευής: Το εµπρός µέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρµα και το 

πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης.  

Επίπεδα µηχανικών αντοχών: 2 (τριβή),1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).  

Σήµανση: CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής κωδικοί µηχανικών 

αντοχών 2-1-2-2, εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους. 

 

 
 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420.  

 

Α2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς 

κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς 

καδών, σε νεκροταφεία.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και 

εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 

1, που σηµαίνει:  
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• 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 

 

 
 

 

Α3. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή 

µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  

Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από  

ανθιδρωτικό υλικό.  

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που  

σηµαίνει:  

• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή µε λεπίδα)  

• 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  

Σήµανση:  

• CE  

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1  

• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς  

Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες µηχανικές αντοχές, 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν γάντια νιτριλίου µεγαλύτερου πάχους τα οποία όµως είναι πολύ 

πιο ακριβά. 
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Α4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cmΚατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν 

έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 

Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. 

: 

• CE 

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

Α5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε 

χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε 

υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm. 

Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω 

από ύφασµα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 

• 3 (τριβή). 

• 1 (κοπή µε λεπίδα). 

• 2 (διάσχιση). 

• 2 (διάτρηση). 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 
CE, 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2. 
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Α6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

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) 

Ο προµηθευτής υποχρεωτικά θα προσκοµίσει αποτελέσµατα δοκιµών από 

διαπιστευµένο οργανισµό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης των όσων 

ορίζονται από την Κοινοτική οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει. 

 

Α7. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά: Τα γάντια θα πρέπει να είναι από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε 

εσωτερική επένδυση µε προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από 

µικρές εκτοξεύσεις λιωµένων µετάλλων. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα 

µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, 

ΕΝ 420, ΕΝ477, ΕΝ 407 ενώ τα επίπεδα µηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι µε 

βάση αυτά: Επίπεδα µηχανικών αντοχών: 3,2,3,3 και επίπεδα θερµικών αντοχών : 

4,2,3,Χ,3^. 

Θα πρέπει µα φέρουν τις αντίστοιχες σηµάνσεις: 

CE. 

Κατασκευαστής. 

Κωδικό Προϊόντος. 

Έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και θερµότητας. 

Τιµή ανά ζεύγος:   € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.). 

Για τα παραπάνω είδη γαντιών τα επίπεδα µηχανικών ή θερµικών αντοχών που αναφέρονται 

για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήµανση αντί για το επίπεδο επίδοσης 

υπάρχει το σύµβολο Χ, αυτό σηµαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιµή δεν πραγµατοποιήθηκε. 

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Β1. ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: για εργαζόµενους σε εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές 

εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος 

κτυπήµατος της κεφαλής. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για 

να είναι περισσότερο εργονοµικά θα πρέπει: 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). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε 
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πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 

 

Β2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πεδίο χρήσης: για συνεχή χρίση από απασχολούµενους και επιβλέποντες σε τεχνικές 

εργασίες και οποί απαιτείται προστασία από µηχανικούς κινδύνους χαµηλής επικινδυνότητας 

όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ξυλουργοί, 

σιδεράδες, ελαιοχρωµατιστές, οικοδόµοι, εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, 

οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών. 

Πρότυπα EN166 1F-AS,AF 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των µατιών, µε 

αντιθροµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής, µε βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου 

µήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, µηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 

να υπάρχει οπτική κλάση, µηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική 

επένδυση και ρυθµιζόµενου βραχίονα κατά µήκος. 

 
 

Β3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ GOGGLESνια προστασία από 

χηµικούς ή µηχανικούς κινδύνους)- κλειστού τύπου 
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. 

 

• 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 

 
 
Β4.ΓΥΑΛΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

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 ΕΝ166,169 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. 
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• 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. Αυτό δεν έχει µεγάλη 

επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά. 

 

 

Β5. ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α 

Πεδίο χρήσης : Για εργασίες µε χρήση βενζινοπρίονου, κουρευτικών µηχανών. 

Πρότυπα: EN166 3Β EN1731F 

Χαρακτηριστικά: Με 3 µαλακά λουριά από καουτσούκ που προσαρµόζονται µε στρογγυλό 

διακόπτη καστάνιας στο µέγεθος του κεφαλιού του εκάστοτε χρήστη 

- Λουρί που εφαρµόζει στο µέτωπο του κεφαλιού είναι ενισχυµένο µε ειδικό µαξιλαράκι 

για µεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση 

- Με ανθεκτικό διάφανο πλαστικό προστατευτικό ολόκληρου του προσώπου µε αντοχή 

στις γρατσουνιές που προσαρµόζεται πάνω στο κασκέτο 

- Το προστατευτικό προσώπου ανασηκώνεται προς τα πάνω για µεγαλύτερη πρακτικότητα 

κατά τη χρήση Σήµανση: 

• CE 

• 1 Οπτική κλάση 

 

Β6. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

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, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

B7. MAΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Π3 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι οργανικών ατµών και 
σωµατιδίων π.χ. αποκοµιδή απορριµµάτων απορριµµατοφόρα, σε καθαριότητα, σε 
νεκροταφεία, σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µισού προσώπου, (έναντι οργανικών ατµών και σωµατιδίων) ή 
ισοδύναµη φιλτρόµασκα, χαµηλού προφίλ, για καλύτερη περιφερειακή όραση. Ρυθµιζόµενοι 
ιµάντες κεφαλής και εύκολο κούµπωµα του ιµάντα του αυχένα. Βαλβίδα εκπνοής σε κεντρική 
θέση, για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση της συσσώρευσης θερµότητας και υδρατµών. 
Κατάλληλο φίλτρο, τύπου Α1 Ρ2 ή Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια. Υλικό κατασκευής: απαλό 
υποαλλεργικό υλικό επαφής µε το πρόσωπο.  
Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE, 
FF(=Filtering Facepiece) Α1-P2 R D, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωµατικός κώδικας φίλτρων (καφέ και άσπρο).  
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Πρότυπα: ΕΝ-140 και για τα φίλτρα ΕΝ-141, (EN405:2001+A1:2009). 

Β8. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 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 αντιληφτεί 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 Προστασία αναπνοής από αέρια. 

  

Β9. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P3 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους µε το βάψιµο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωµατισµοί 

κ.λ.π.), την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους 

οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων, στους 

απασχολούµενους µε τη µεταφόρτωση απορριµµάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, 

καταστροφή απορριµµάτων, την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, στους οδηγούς 

απορριµµατοφόρων, στους απασχολούµενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και 

στα αφοδευτήρια.Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένα φίλτρα κατακράτησης 

σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα 

και πηγούνι. Η µάσκα αυτή θα πρέπει να φέρει βαλβίδα εκπνοής για µεγαλύτερη άνεση του 

χρήστη. 

Η δυνατότητα κατακράτησης σκόνης θα πρέπει να είναι 50 φορές το ηµερήσιο επιτρεπτό 

όριο έκθεσης κατά την διάρκεια του οκταώρου(OEL). Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες 

µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

Θα πρέπει να φέρει την παρακάτω σήµανση: 

CE-FFP3. 

Κατασκευαστής. 

Κωδικός προϊόντος. 

Έτος κατασκευής. 

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

 

 

Β10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

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). 

Υλικό κατασκευής: fiberglass. 

Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-175. 

Σήµανση: 

Στο πλαίσιο: 

CE, 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

FΜηχανική αντοχή. 

Στον οπτικό δίσκο: 

1 οπτική 

κλάση 9 

έως 14 
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βαθµός 

σκίασης. 

Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η 

κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ- ΕΝ 169. 

 

 
Β11. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Πεδίο χρήσης: ως µέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (π.χ.επέµβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολόκληρου 

προσώπου, το µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και στο 

σύστηµα ανάρτησης. Το σύστηµα θα λειτουργεί αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους 

και τροφοδοτώντας τον µε πεπιεσµένο αέρα που, µέσω του µειωτήρα και του 

αεροπνεύµονα, θα έχει µικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιµος. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθµός παρτίδας, 

Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά η φιάλη πεπιεσµένου αέρα θα φέρει τη σήµανση 

που απαιτεί η νοµοθεσία. 

Πρότυπα: ΕΝ-137 
 

 

Β12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από µικρόβια. 

∆ιατίθεται σε κουτί 50 τεµαχίων. 

Πιστοποίηση CE, EN 149:2001+A1:2009 

FFP3 NRDΧαρακτηριστικά: 

• Πρωτοποριακός σχεδιασµός 3 πάνελ, που επιτρέπει περισσότερες κινήσεις του 

προσώπου 

• Τεχνολογία φίλτρου χαµηλής αντίστασης, που σάς δίνει τη δυνατότητα να 

αναπνέετε πιο εύκολα 

• ∆ιαµορφωµένο άνω πάνελ, που προσαρµόζεται στη µύτη και το περίγραµµα του 

προσώπου για αποτελεσµατική στεγανοποίηση 

• Ανάγλυφο άνω πάνελ, που συµβάλλει στη µείωση του θαµπώµατος των γυαλιών 

• Γλωττίδα στο σαγόνι, σχεδιασµένη για εύκολη τοποθέτηση, εφαρµογή και 

προσαρµογή 

• Εύκολη αποθήκευση, µε αναδιπλούµενο σχεδιασµό και ατοµική συσκευασία 

• Χρωµατικά κωδικοποιηµένα λάστιχα, για γρήγορη αναγνώριση: κόκκινο για FFP3 

(NFP50) 

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γ1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, 

καθαριότητα), στους απασχολούµενους µε ασφαλτοστρώσεις, στη σήµανση οδών, στην 

ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού 

φωτισµού, µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο ∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ στην πλάτη τυπωµένο µε έντονο µαύρο ανεξίτηλο χρώµα. 

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%). 
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Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-

2(επιφάνεια 

ανακλαστικούυλικού - συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσηµο για 

αντανακλαστικές ενδυµασίες Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471  

 

 

Γ2. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 

και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 

εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία). 

Χαρακτηριστικά: επίπεδα µηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή 

στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. 

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιµοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη 

στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει µε Velcroή φερµουάρ, ή πρεςµπουτόν και θα 

διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασµό τους. 

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική µέση. 

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU(πολυουρεθάνη) ή συνδυασµός τους. 

Σήµανση: Εικονόσηµα µηχανικών αντοχών. 

Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340. 

Επίσης να φέρει Ανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στα µανίκια και στο κυρίως 
σώµα και αντανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στο κάτω τµήµα του µπατζακιού. 
 

 

Γ3.ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

Πεδίο χρήσης: σε απασχολούµενους σε εργασίες καθαρισµού σε 

εξωτερικούς χώρους Χαρακτηριστικά: Εξάφυλλο καπέλο τύπου µπέιζµπολ, 

µε ρυθµιζόµενο µέγεθος. 

 

 

 

Γ4.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  

Πεδίο χρήσης: Για τους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι µε προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. Η 

προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση µε πολλαπλά στρώµατα από ειδικό ινώδες 

υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής µε αυτό τον εγκλωβισµό και σταµάτηµα της 

κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. 

Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο µε καλή εφαρµογή και εξαερισµό µε 

ειδικά ανοίγµατα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-5, 
ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/sκατ' ελάχιστον. 

Σήµανση: CE 
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Γ5. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 

και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά (σε όλους τους 

εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία). 

Χαρακτηριστικά: Φόρµα µε τιράντα εξαιρετικής αντοχής προστατευµένη από το στήθος 

µέχρι τα πόδια µε δύο πλαϊνές τσέπες patchµε φερµουάρ διπλή τσέπη χάρακα στη δεξιά 

πλευρά τσέπη σαλιάρα µε καπάκικαι κούµπωµα Velcro, δύο πίσω τσέπες µε καπάκι και 

Velcroκούµπωµα µε φερµουάρ, προσαρµογή στη µέση µε κουµπί τζιν, τιράντες µε ελαστικό 

ένθετο, πόρπες απελευθέρωσης στις τιράντες. Υλικό κατασκευής: 60%

 πολυεστέρας, 40% βαµβάκι 

Περίπου 260 

gr/m2, ripstop-

lookΑντανακλαστικ

ό υλικό 8910 

ασηµί. 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-14404 2,1 

 

 

Γ6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούµενους και επιβλέποντες σε εργασίες κήπων 

,οδοκαθαριστές, τους συνοδούς και οδηγούς απορριµµατοφόρων, τους επιστάτες και 

οδηγούς απορριµµατοφόρων και χειριστές µηχανηµάτων έργων . 

Χαρακτηριστικά: Το προσφερόµενο παντελόνι εργασίας θα έχει σύνθεση 100% βαµβάκι 

και δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%, θα διαθέτει έξι τσέπες, θα κλείνει µε φερµουάρ, 

θα έχει διπλές ραφές και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε µέγεθος . Χρώµατος δε της 

αρεσκείας της υπηρεσίας. 

Σήµανση: CE 

 

Γ7. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ t-shirt 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 

και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 

εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: Ύφασµα 100% βαµβάκι. 

Σήµανση: Εικονόσηµα µηχανικών αντοχών. 

 

 

Γ8.ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 

και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 

εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 

Χαρακτηριστικά: Ελαφρύ µπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), 

µε αποσπώµενα µανίκια, φερµουάρ, ενσωµατωµένη ή αφαιρούµενη κουκούλα, µε κλείσιµο 

µε πλαϊνά κουµπιά, µε εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν µε φερµουάρ ή 

µε άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εµπρός και πίσω, επένδυση 

από βαµβάκι ή fleece. Μεγέθη από XSέως ΧΧΧΙ. Χρώµα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και µπλε. 
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Βάρος: 150 έως 250 γραµµάρια. 

Σήµανση: CE 
 

 

Γ9. ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελαφρύ µπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), µε αποσπώµενα 

µανίκια, φερµουάρ, ενσωµατωµένη ή αφαιρούµενη κουκούλα, µε κλείσιµο µε πλαϊνά 

κουµπιά, µε εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν µε φερµουάρ ή µε άλλο 

σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εµπρός και πίσω, επένδυση από 

βαµβάκι ή fleece. Μεγέθη από XSέως XXXL. Χρώµα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και µπλε. Βάρος: 

150 έως 250 γραµµάρια. 

 

Γ10.  ΡΟΜΠΑ/ ΠΟΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Χαρακτηριστικά: 

Ποδιά medical B-WELL EN ISO13688 Κλασσική γυναίκεια ποδιά µε κολάρο 

πέτου, µακριά µανίκια, τρεις τσέπες, 

ρυθµιζόµενη ζώνη στο πίσω µέρος. 
65% πολυεστερ 35% βαμβάκι 160g/m2 ΜΕΓΕΘΗ XS-3XL EN ISO 13688 

 

Γ11. Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟ∆ΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Χαρακτηριστικά: Η ποδιά είναι κατασκευασµένη από πολυεστέρα καθιστώντας την 

αδιάβροχη,το ύφασµα της είναι λεπτό. Η κατασκευή της βοηθάει στην προστασία των 

εργαζοµένων από τα νερά και τις εργασίες στη κουζίνα. ∆ένεται στη µέση µε ζωνάκι και 

είναι ρυθµιζόµενη στο λαιµό µε µεταλλικό κούµπωµα. Οι διαστάσεις της είναι: Ύψος 

120 εκατοστά, φάρδος 68 εκατοστά και το µήκος από το ζωνάκι 140 εκατοστά. 

 

Γ12. ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  

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. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

∆1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό 

κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπο ΕΝ 345, ή 
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ελλείψει αυτού 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 

 

 

∆2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

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 ΕΝ 344, 345 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 

 

∆3 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Για 

ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν 

στην επαρκή µόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το 

ηλεκτρικό ρεύµα. 

• Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. 

• ∆ε θα φέρουν οποιοδήποτε µεταλλικό ένθετο (π.γ. µεταλλικό κάλυµµα προστασίας 

δαχτύλων. Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 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 
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∆4. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Καθαρισµού εσωτερικών χώρων ∆ηµοτικών κτιρίων και 

Σχολείων και σε µάγειρες . Χαρακτηριστικά: Υπόδηµα εργασίας αντιολισθητικό, ανατοµικό , 

αντιστατικό µε προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστώµενους. Σήµανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος Πρότυπα: ΕΝ ISO 

20345:2004 Χορηγούνται στους: Καθαρίστριες ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολείων (1 

τεµ/έτος), Μάγειρες (1 τεµ./έτος) 

 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Ε1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 

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 δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες velcro. 

Ε2. ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 

υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου. 

Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα 

χρησιµοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή µε το 

έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 1. Αν προσαρµόζονται σε κράνος ΕΝ 352 - 3. 
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 

Ε3. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόµενους κηπουρούς που κλαδεύουν δένδρα 

σε µεγάλο ύψος Π.χ. ( µε γερανό µε καλαθοφόρο ). 

Χαρακτηριστικά: Ζώνη ανακοπής πτώσης ολόσωµη , µε ελαφριά κατασκευή για να µην 

ενοχλεί στην κίνηση και να µην κουράζει από το περιττό βάρος. Θα έχει δύο σηµεία 

πρόσδεσης ,ένα στο στήθος και ένα στην πλάτη . 

Με µονό ανακόπτη και αποσβεστήρα πτώσης. Στο ένα άκρο του ιµάντα θα είναι 

προσαρµοσµένος κονέκτορας µεγάλου τύπου και στο κάτω µέρος θα βρίσκεται ο 

αποσβεστήρας πτώσης ο οποίος θα αποτελείται από έναν τυλιγµένο και ραµµένο ιµάντα που 

θα ξεδιπλώνεται θα επιµηκύνεται σταδιακά κόβοντας τις ραφές του. 

Πρότυπο ΕΝ 361:2000 για την ζώνη , ΕΝ355 :2002 και ΕΝ362 (CONNECTORS) 
Σήµανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Ε5. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να 
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διακόπτεται η 

κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 

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 

ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό 

D65, γεωµετρία 

45/0 µε τις ακόλουθες τιµές συντεταγµένων. 

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Κατσαβίδι 1000V PH1 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V PH2 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V PH3 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V 4x100 

Χρώµα 1  2  3  4  
Παρ/νταςΦ

ωτειν/ τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 
0,610 

0,390 > 0,11 
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Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V 5,5x125 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

Κατσαβίδι 1000V 6,5x150 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Πένσα 1000V 180mm 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης ηµικυκλικός 1000V 160mm/16mm ∆υν.κοπής 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης καστάνια 1000V 280mm/52mm 
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Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

Γκαζοτανάλια 1000V 240mm  (παξιµάδια έως 36mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κλειδί Γαλλικό 1000V 250mm  (παξιµάδια έως 30mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Απογυµνωτής καλωδίων µε ∆υν.κοπής 11mm             
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

∆οκιµαστικάtester τάσης τύπου Fluke. 
Περιγραφή: ∆οκιµαστής τάσης Duspol για DC και AC, πρόσθετος συναγερµός δόνησης για 

ανίχνευση τάσης. Στάδιο φάσης και ένδειξη φάσης µέσω LCD. Εµφάνιση τάσης DC και AC 

µέσω LED και ηλεκτροµαγνητικής κίνησης. 

 

Κατσαβίδι 1000V PH2x100 για βίδεσ τερµατικών 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

 

Αµπερόµετο-Βολτόµετρο (Πολύµετρο) 
Χαρακτηριστικά: 

Πλήρες φάσµα, Μέτρηση τάσης 1000V DC, Μέτρηση τάσης AC 750V, Μέτρηση ρεύµατος DC 

/ AC 10Α, Αντίσταση/Χωρητικότητα, hFE, ∆οκιµή διόδου/Συνέχειας,CAT II 1000V / CAT III 
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600V,Τάση συνεχούς ρεύµατος (V) 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (0,5% + 5),Τάση 

εναλλασσόµενου ρεύµατος (V) 4V / 40V / 400V / 750V ± (0,8% + 3),Ρεύµα DC (A) 400uA 

/ 400mA / 10A ± (0,8% + 3),Ρεύµα εναλλασσόµενου ρεύµατος (A) 4mA / 400mA / 10A ± 

(1% + 2),Αντίσταση (Ω) 400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ± (0.8% + 

2),Χωρητικότητα (F) 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF ± (4% + 

5),Συχνότητα (Hz) 10Hz ~ 1MHz ± (1% + 4),Θερµοκρασία -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± (1% + 4) -

40 ℉ ~ 1832 ℉ ± (1,5% + 5), Απόκριση συχνότητας 40Hz ~ 400Hz √, Χειροκίνητη 

επιλογή εύρους,∆οκιµήσυνέχειας,Φωτισµός,Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας,Αυτόµατη 

απενεργοποίηση 

 

Συλλογή από καριδάκια 6αγωνα 8-22mm +καστάνια +σταυρος 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα ακριβή µεγέθη στα είδη ατοµικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο µετά την 

κατακύρωση της προµήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει δείγµατα στα διαθέσιµα µεγέθη προκειµένου οι εργαζόµενοι να καθορίσουν 

πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. 

2. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα γίνεται δεκτή µε την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης 

Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά standard 

εκφρασµένα κατά ΕΝ. 

3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή 

περισσότερες οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµου. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µέσα προκειµένου για την παράδοση των 

ειδών χωρίς να δικαιούται καµιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζηµίωσης 

5. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, 

το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα 

εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων 

κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

6. Οι ποσότητες των ειδών είναι υπολογισµένες µε στοιχεία τα οποία µπορεί να 

µεταβληθούν (π.χ. συνταξιοδοτήσεις, προσλήψεις, µετακινήσεις), ανάλογα µε τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της.  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο συγγραφής 
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Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των 

εργαζοµένων στο ∆ήµο Θερµαϊκού για δύο (2) έτη, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του  ∆ήµου Θερµαϊκού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
1. Τις διατάξεις τουΝ. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και 

αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες 

ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία», 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

7. Τις διατάξεις 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” 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

10. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης» 

 
Άρθρο 3  

 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά οµάδα του προϋπολογισµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
 
 

Άρθρο 4 
Έγγραφα σύµβασης 

 
Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη 

2. Η  διακήρυξη. 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)το 

οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 
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4. Η υπ’ αριθµ. 1/2021 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών – Τµήµα 

Ανθρώπινου ∆υναµικού . 

5. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές  
 

Η ισχύς των προσφορών θα είναι για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή και για περισσότερες οµάδες 

ή και για το σύνολο των οµάδων. Για κάθε µια από τις οµάδες που θα δοθεί προσφορά θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόµενης οµάδας. Η 

προµήθεια των ποσοτήτων των ειδών της κάθε οµάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές 

που αναφέρονται σε µέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης και 

ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, 

πιστοποιητικά ποιότητας και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να προσκοµίσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 

προκειµένου να δηλώσει ότι τα προσφερόµενα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσας µελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

 

Εγγύηση συμμετοχής 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της  σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

(2%). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

∆ιάρκεια Σύµβασης 
 

Ο χρόνος της σύµβασης ορίζεται σε  δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Χρόνος – Τόπος - Τρόπος  Παράδοσης 

 

Οι παραγγελίες θα πραγµατοποιούνται τµηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από 

αρµόδιο υπάλληλο που θα ορίσει η κάθε ∆/νση µετά την υπογραφή της σύµβασης+, 

 

. 
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Ο χρόνος παράδοσης θα είναι πέντε (5) µέρες από την έγγραφη παραγγελία της αρµόδιας 

υπηρεσίας. 

Οι ποσότητες που αναφέρονται  είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για τον ∆ήµο, 

δεδοµένου ότι οι παραγγελίες θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος δε δεσµεύεται για την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων κάθε οµάδας.  

Εάν, ωστόσο, ο ∆ήµος χρειαστεί να προµηθευτεί  όλες τις ποσότητες των αγαθών, τότε ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το Γραφείο Αποθήκης του ∆ήµου Θερµαϊκού για 

την ακριβή ηµεροµηνία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, 

µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, των προς προµήθεια ειδών. 

Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των ειδών  θα γίνεται  από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει 

συσταθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 

χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 

Ν.4412/16) 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει  µε µακροσκοπική εξέταση. Μετά τη διενέργεια του 

µακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής 

ή απόρριψης. 

Η  Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Εάν τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή 

εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10)  εργάσιµων ηµερών. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) σε περίπτωση που  δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκλησηκαι η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

β) σε περίπτωση που δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα 

στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
Ανωτέρα Βία 

 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Κατακύρωση αποτελέσµατος – Σύµβαση 

 
Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσµατος πραγµατοποιείται, µετά 

από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονοµική Επιτροπή, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται µε την κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,ο ανάδοχος 

της προµήθειας, υποχρεούται να προσέλθει  σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µεγαλύτερο 

των είκοσι (20) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 

13 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της προµήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

 Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί 

της αξίας της σύµβασης, χωρίς το ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

στοιχεία. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει(άρθρο 21 Ν.4782/2021). 

 
 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
       Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση : 

1. Να εκτελεί τις εντολές των αρµοδίων οργάνων 

2. Να ειδοποιεί και να συνεννοείται µε τον αρµόδιο υπάλληλο πριν την εκτέλεση 

οποιασδήποτε προµήθειας. 

3. Τα υλικά  να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων 

τεχνικών 

       προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 

4. Να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, µεταφορά , φορτοεκφόρτωση  

των  προς προµήθεια ειδών. 
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5. Να αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών  όσα είδη βρεθούν 

ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.  

 
 

Άρθρο  14 
Τρόπος Πληρωµής 

 
Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά 

προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλουποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση 

του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, 

αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία είναι τα 

οριζόµενα στον Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών η αρµόδια 

υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύµβασης.  

 Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

 Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 

σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της προµήθειας. 

 
 

Άρθρο 15 
Φόροι , τέλη , κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται 

µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου  

3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 

δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

      
     Η συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  

Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Η Προϊσταµένη της 
∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 
 
Μαρία Στεργιάδου 

 
 
 
 
Τριαντάφυλλος Καργάκης 

 
 
 
 
Ιουλία Κατσιάνου 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997567090
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.thermaikos.gr
Πόλη: ΠΕΡΑΙΑ
Οδός και αριθμός: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
Ταχ. κωδ.: 57019
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2932330042
φαξ: 2392022097
Ηλ. ταχ/μείο: lioliou@thermaikos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων στο Δήμο Θερμαϊκού για δύο (2) έτη, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) και ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019). Οι 
δικαιούχοι του Δήμου Θερμαϊκού, στην παρούσα φάση είναι 200 υπάλληλοι (υφιστάμενο 
προσωπικό). Προβλέπονται επίσης μέσα ατομικής προστασίας για επιπλέον 160 
υπαλλήλους (προβλεπόμενο προσωπικό), οι οποίοι θα προκύψουν από παρατάσεις
/προσλήψεις/έκτακτο προσωπικό κλπ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι έξι 
(6) τμήματα: ΟΜΑΔΑ Α: «ΓΑΝΤΙΑ» (7 είδη), εκτιμώμενης αξίας 2.669,08 € πλέον ΦΠΑ 
24% ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» (12 είδη), εκτιμώμενης αξίας 7.670,68 € 
πλέον ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Γ: «ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (12 είδη), 
εκτιμώμενης αξίας 67.200,70 € πλέον ΦΠΑ 24%. ΟΜΑΔΑ Δ: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ» (4 είδη), εκτιμώμενης αξίας 26.080,60 € πλέον ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Ε: 
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» (4 είδη), εκτιμώμενης αξίας 6.236,76 € πλέον ΦΠΑ 
24% ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» (17 είδη), εκτιμώμενης αξίας 2.948,54 € 
πλέον ΦΠΑ 24%
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 13/446/11-01-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:

Χώρα:
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Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14

Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ Α' ΓΑΝΤΙΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 ΖΕΥΓΟΣ 206 

    

2 ΓΑΝΤΙΑ PVS ΖΕΥΓΟΣ 32 
    

3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 400 

    

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
1 ΧΡΗΣΗΣ 

ΖΕΥΓΟΣ 10 

    

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 400 

    

6 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 8 

    

7 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 28 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 13/446/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜΧ 140     

2 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜΧ 32 

    

3 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 
GOGGLES 

ΤΕΜΧ 48 
    

4 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΧ 218 

    

5 

ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

ΤΕΜΧ 20 

    

6 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΧ 20 
    

7 

ΜΑΣΚΑ 
ΗΜΙΣΕΩΣΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 

ΤΕΜΧ 20 

    

8 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΧ 450     

9 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ3 ΤΕΜΧ 52     

10 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΉΣΗΣ 

ΤΕΜΧ 8 

    

11 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΤΕΜΧ 2 
    

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΧ 800 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     





ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2  

 

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
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 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  139.879,89 ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 13/446/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ 

ΤΕΜΧ 320 
    

2 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΧ 446     

3 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

ΤΕΜΧ 334 
    

4 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΠΡΟΣΤ. ΑΠΟ 
ΑΛΥΣ/ΝΟ 

ΤΕΜΧ 16 

    

5 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

ΤΕΜΧ 56 
    

6 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΧ 466 
    

7 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-

SHIRT 
ΤΕΜΧ 522 

    

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕΜΧ 460 
    

9 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΧ 28 

    

10 

ΡΟΜΠΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 

ΤΕΜΧ 10 

    

11 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 
ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ  ΤΕΜΧ 4 

    

12 
ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΤΕΜΧ 4 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
 





ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  139.879,89 ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 13/446/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΡΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΖΕΥΓΟΣ 320 
    

2 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 450     

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛ. 
ΗΛΕΚ/ΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 8 
    

4 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
ΜΑΓΕΙΡΑ  

ΖΕΥΓΟΣ 2 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
 





ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  139.879,89 ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 13/446/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ  ΖΕΥΓΟΣ 60     

2 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 300     

3 

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΥΨΟΣ 

ΤΕΜΧ 12 

    

4 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜΧ 40 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
 





ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  139.879,89 ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 13/446/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Κατσαβίδι 1000V PH1 ΤΜΧ 2 
    

2 Κατσαβίδι 1000V PH2 ΤΜΧ 2 
    

3 Κατσαβίδι 1000V PH3 ΤΜΧ 2 
    

4 Κατσαβίδι 1000V 4x100 ΤΜΧ 2 
    

5 
Κατσαβίδι 1000V 
5,5x125 

ΤΜΧ 2 
    

6 
Κατσαβίδι 1000V 
6,5x150 

ΤΜΧ 2 
    

7 Πένσα 1000V 180mm ΤΜΧ 2 
    

8 
Κόφτης πλάγιος 1000V 
180mm/4mm 

ΤΜΧ 2 
    

9 

Κόφτης ημικυκλικός 
1000V 160mm/16mm 

Δυν.κοπής 
ΤΜΧ 2 

    

10 
Κόφτης καστάνια 1000V 
280mm/52mm 

ΤΜΧ 2 
    

11 

Γκαζοτανάλια 1000V 
240mm  (παξιμάδια έως 
36mm)        

ΤΜΧ 2 

    

12 

Κλειδι Γαλλικό 1000V 
250mm  (παξιμάδια έως 
30mm) 

ΤΜΧ 2 

    

13 
Απογυμνωτής καλωδίων 
με Δυν.κοπής 11mm              ΤΜΧ 2 

    

14 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 
12-750V 

ΤΜΧ 2 
    

15 

Κατσαβίδι 1000V 
PH2x100 για βίδεσ 
τερματικών 

ΤΜΧ 2 
    





ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2  
 

 

16 
Αμπερόμετο-

Βολτόμετρο(Πολύμετρο) ΤΜΧ 2 
    

17 

Συλλογή από καριδάκια 
6αγωνα 8-22mm 

+καστάνια +σταυρος 
ΤΜΧ 2 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     

ΦΠΑ 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................................... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………..... 
 





 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, 
ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των  τεχνικών 

φυλλαδίων. 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε 
απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm.  

Υλικό κατασκευής: Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το 
πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.  
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή),1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).  
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής κωδικοί μηχανικών 
αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους. 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 

ΝΑΙ    

Α2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς 
καδών, σε νεκροταφεία.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 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.  

ΝΑΙ    





 2 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

Α3. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή 
μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει:  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 1 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήμανση:  

• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1  
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  
Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες μηχανικές αντοχές, 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους τα οποία όμως είναι 
πολύ πιο ακριβά. 

ΝΑΙ    

Α4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cmΚατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν 
έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 
Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

ΝΑΙ    

Α5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, 
σε υδραυλικούς και σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm. 

Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το 
πίσω από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
• 3 (τριβή). 

ΝΑΙ    
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• 1 (κοπή με λεπίδα). 
• 2 (διάσχιση). 
•   2 (διάτρηση). 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 

CE, 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2. 
Α6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

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) 

Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών από διαπιστευμένο 
οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης των όσων ορίζονται από την 
Κοινοτική οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει. 

ΝΑΙ    

Α7. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά: Τα γάντια θα πρέπει να είναι από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με 
εσωτερική επένδυση με προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και 
από μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ477, ΕΝ 407 ενώ τα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι με βάση αυτά: Επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: 3,2,3,3 και επίπεδα θερμικών αντοχών : 4,2,3,Χ,3^. 
Θα πρέπει μα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις: 
CE. 

Κατασκευαστής. 
Κωδικό Προϊόντος. 
Έτος κατασκευής. 
Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητας. 
Τιμή ανά ζεύγος:   € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.). 

ΝΑΙ    





 4 

Για τα παραπάνω είδη γαντιών τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που 
αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήμανση αντί για το 
επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο Χ, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν 
πραγματοποιήθηκε. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Β1. ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους σε εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές 
εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει 
κίνδυνος κτυπήματος της κεφαλής. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό 
υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα πρέπει: 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). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με 
πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 

ΝΑΙ    

Β2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πεδίο χρήσης: για συνεχή χρίση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές 
εργασίες και οποί απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής 
επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι 
οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής 
απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών. 
Πρότυπα EN166 1F-AS,AF 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθρομβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης 
ρυθμιζόμενου μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. 
Στον οπτικό δίσκο να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, 
αντιθαμβωτική επένδυση και ρυθμιζόμενου βραχίονα κατά μήκος. 

ΝΑΙ    

Β3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ GOGGLES για προστασία από 
χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους)- κλειστού τύπου 

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 

ΝΑΙ    
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με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού 
δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
 

• 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 

Β4.ΓΥΑΛΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

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 ΕΝ166,169 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. Αυτό δεν έχει 
μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. 

ΝΑΙ    

Β5. ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Πεδίο χρήσης : Για εργασίες με χρήση βενζινοπρίονου, κουρευτικών μηχανών. 
Πρότυπα: EN166 3Β EN1731F 

ΝΑΙ    
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Χαρακτηριστικά: Με 3 μαλακά λουριά από καουτσούκ που προσαρμόζονται με 
στρογγυλό διακόπτη καστάνιας στο μέγεθος του κεφαλιού του εκάστοτε χρήστη 

- Λουρί που εφαρμόζει στο μέτωπο του κεφαλιού είναι ενισχυμένο με ειδικό 
μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση 

- Με ανθεκτικό διάφανο πλαστικό προστατευτικό ολόκληρου του προσώπου με 
αντοχή στις γρατσουνιές που προσαρμόζεται πάνω στο κασκέτο 

- Το προστατευτικό προσώπου ανασηκώνεται προς τα πάνω για μεγαλύτερη 
πρακτικότητα κατά τη χρήση  

Σήμανση: 
• CE 

• 1 Οπτική κλάση 

Β6. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

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, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

ΝΑΙ    

Β7. MAΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Π3 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι οργανικών ατμών και 
σωματιδίων π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε 
νεκροταφεία, σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα μισού προσώπου, (έναντι οργανικών ατμών και σωματιδίων) ή 
ισοδύναμη φιλτρόμασκα, χαμηλού προφίλ, για καλύτερη περιφερειακή όραση. 
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής και εύκολο κούμπωμα του ιμάντα του αυχένα. Βαλβίδα 
εκπνοής σε κεντρική θέση, για την αποτελεσματική απομάκρυνση της συσσώρευσης 
θερμότητας και υδρατμών. Κατάλληλο φίλτρο, τύπου Α1 Ρ2 ή Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και 
λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. Υλικό 
κατασκευής: απαλό υποαλλεργικό υλικό επαφής με το πρόσωπο.  
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, 
FF(=Filtering Facepiece) Α1-P2 R D, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κώδικας φίλτρων (καφέ και άσπρο).  

ΝΑΙ    





 7 

Πρότυπα: ΕΝ-140 και για τα φίλτρα ΕΝ-141, (EN405:2001+A1:2009). 

Β8. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 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. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφτεί 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 Προστασία αναπνοής από αέρια. 

ΝΑΙ    

Β9. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P3 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, 
ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους 
κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής 
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, 
επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, 
στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην 
ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια.Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένα 
φίλτρα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Η μάσκα αυτή θα πρέπει να φέρει βαλβίδα εκπνοής 
για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. 
Η δυνατότητα κατακράτησης σκόνης θα πρέπει να είναι 50 φορές το ημερήσιο επιτρεπτό 
όριο έκθεσης κατά την διάρκεια του οκταώρου(OEL). Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 
Θα πρέπει να φέρει την παρακάτω σήμανση: 
CE-FFP3. 

Κατασκευαστής. 
Κωδικός προϊόντος. 
Έτος κατασκευής. 
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

ΝΑΙ    

Β10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

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). 

ΝΑΙ    
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Υλικό κατασκευής: fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-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 θα 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. 
Β11. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (π.χ.επέμβαση σε πυρκαγιά).    
Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα 
ολόκληρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές 
διατάξεις και στο σύστημα ανάρτησης.  Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το 
χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του 
μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος.   
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός παρτίδας, 
Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης.  Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη 
σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία.   
Πρότυπα: ΕΝ-137 

ΝΑΙ    

Β12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία  από μικρόβια. 
Διατίθεται σε κουτί  50 τεμαχίων. 
Πιστοποίηση CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D  

Χαρακτηριστικά: 
 Πρωτοποριακός σχεδιασμός 3 πάνελ, που επιτρέπει περισσότερες κινήσεις του 

προσώπου 

 Τεχνολογία φίλτρου χαμηλής αντίστασης, που σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αναπνέετε πιο εύκολα 

 Διαμορφωμένο άνω πάνελ, που προσαρμόζεται στη μύτη και το περίγραμμα του 
προσώπου για αποτελεσματική στεγανοποίηση 

 Ανάγλυφο άνω πάνελ, που συμβάλλει στη μείωση του θαμπώματος των γυαλιών 

 Γλωττίδα στο σαγόνι, σχεδιασμένη για εύκολη τοποθέτηση, εφαρμογή και 

ΝΑΙ    
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προσαρμογή 

 Εύκολη αποθήκευση, με αναδιπλούμενο σχεδιασμό και ατομική συσκευασία 

 Χρωματικά κωδικοποιημένα λάστιχα, για γρήγορη αναγνώριση: κόκκινο για FFP3 
(NFP 50) 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γ1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, 
καθαριότητα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην 
ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα  ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ στην πλάτη τυπωμένο με έντονο μαύρο ανεξίτηλο χρώμα. 
Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%).  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 

(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για 
αντανακλαστικές ενδυμασίες    
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

ΝΑΙ    

Γ2. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 
και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). 
Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή 
στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. 
Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε 
θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν 
και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. 
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. 
Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών. 
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340. 

Επίσης να φέρει Ανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στα μανίκια και στο κυρίως σώμα 
και αντανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στο κάτω τμήμα του μπατζακιού. 

ΝΑΙ    

Γ3.ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης: σε απασχολούμενους  σε εργασίες καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους 

Χαρακτηριστικά: Εξάφυλλο καπέλο τύπου μπέιζμπολ, με ρυθμιζόμενο μέγεθος. 

ΝΑΙ    

Γ4.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΝΑΙ    
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Πεδίο χρήσης: Για τους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. 
Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με πολλαπλά στρώματα από ειδικό 
ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και 
σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. 
Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή εφαρμογή και 
εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των 
προτύπων ΕΝ 381-5, ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ’ 
ελάχιστον. 
Σήμανση: CE 

Γ5. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 
και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους 
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). 
Χαρακτηριστικά: Φόρμα με τιράντα εξαιρετικής αντοχής προστατευμένη από το στήθος 
μέχρι τα πόδια με δύο πλαϊνές τσέπες patch με φερμουάρ διπλή τσέπη χάρακα στη δεξιά 
πλευρά τσέπη σαλιάρα με καπάκι και κούμπωμα Velcro, δύο πίσω τσέπες με καπάκι και 
Velcro κούμπωμα με φερμουάρ, προσαρμογή στη μέση με κουμπί τζιν, τιράντες με 
ελαστικό ένθετο, πόρπες απελευθέρωσης στις τιράντες. 
Υλικό κατασκευής: 60% πολυεστέρας, 40% βαμβάκι 
Περίπου 260 gr/m2, ripstop-look 

Αντανακλαστικό υλικό 8910 ασημί. 
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-14404 2,1 

ΝΑΙ    

Γ6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για τους  απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες κήπων, 
οδοκαθαριστές, τους συνοδούς και οδηγούς απορριμματοφόρων, τους επιστάτες και 
οδηγούς απορριμματοφόρων και χειριστές μηχανημάτων έργων .  
Χαρακτηριστικά: Το προσφερόμενο παντελόνι εργασίας θα έχει σύνθεση 100% βαμβάκι 
και δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%, θα διαθέτει έξι τσέπες, θα κλείνει με φερμουάρ, 
θα έχει διπλές ραφές και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος . Χρώματος δε της 
αρεσκείας της υπηρεσίας. 
Σήμανση: CE 

ΝΑΙ    

Γ7. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ  t-shirt 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 
και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: Ύφασμα 100% βαμβάκι. 

ΝΑΙ    
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Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών. 
Γ8. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων 
και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: Ελαφρύ μπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), 
με αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ, ενσωματωμένη ή αφαιρούμενη κουκούλα, με 
κλείσιμο με πλαϊνά κουμπιά, με εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ ή με άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εμπρός και 
πίσω, επένδυση από βαμβάκι ή fleece. Μεγέθη από XS έως XXΧL. Χρώμα: Μαύρο ή/και 
γκρι ή/και μπλε. Βάρος: 150 έως 250 γραμμάρια. 
Σήμανση: CE 

ΝΑΙ    

Γ9. ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελαφρύ μπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), με αποσπώμενα 
μανίκια, φερμουάρ, ενσωματωμένη ή αφαιρούμενη κουκούλα, με κλείσιμο με πλαϊνά 
κουμπιά, με εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ ή με άλλο 
σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εμπρός και πίσω, επένδυση από 
βαμβάκι ή fleece.  

Μεγέθη από XS έως XXΧL.  

Χρώμα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και μπλε.  
Βάρος: 150 έως 250 γραμμάρια. 

ΝΑΙ    

Γ10.  ΡΟΜΠΑ/ ΠΟΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  
Χαρακτηριστικά: 
Ποδιά medical B-WELL EN ISO13688 Κλασσική γυναίκεια ποδιά με κολάρο πέτου, 
μακριά μανίκια, τρεις τσέπες, 
ρυθμιζόμενη ζώνη στο πίσω μέρος. 
65% πολυεστερ 35% βαμβάκι 160g/m2  

ΜΕΓΕΘΗ XS-3XL  

EN ISO 13688 

ΝΑΙ    

Γ11. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Χαρακτηριστικά: Η ποδιά είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα καθιστώντας την 
αδιάβροχη, το ύφασμα της είναι λεπτό. Η κατασκευή της βοηθάει στην προστασία των 
εργαζομένων από τα νερά και τις εργασίες στη κουζίνα. Δένεται στη μέση με ζωνάκι και 
είναι ρυθμιζόμενη στο λαιμό με μεταλλικό κούμπωμα.   
Οι διαστάσεις της είναι:  
Ύψος 120 εκατοστά, φάρδος 68 εκατοστά και το μήκος από το ζωνάκι 140 εκατοστά. 

ΝΑΙ    

Γ12. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΝΑΙ    
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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. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Δ1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 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 

ΝΑΙ    

Δ2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ  
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 ΕΝ 344, 345 

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 

ΝΑΙ    
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• Αντιστατικές ιδιότητες 

Δ3  ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες  
Χαρακτηριστικά: ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που 
αποσκοπούν στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των 
δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 Θα πρέπει να  έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. 

 Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας 
δαχτύλων. 

Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 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 

ΝΑΙ    

Δ4. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων 
και Σχολείων και σε μάγειρες .  
Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό , αντιστατικό με 
προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστώμενους.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2004  
Χορηγούνται στους: Καθαρίστριες Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων (1 τεμ/έτος), 
Μάγειρες (1 τεμ./έτος) 

ΝΑΙ    

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ε1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

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 δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. 

ΝΑΙ    
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Ε2. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 
υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. 
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα 
χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με 
το έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες. 
Πρότυπο ΕΝ 352 − 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352 − 3. 
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. 

ΝΑΙ    

Ε3. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους  κηπουρούς  που κλαδεύουν δένδρα σε μεγάλο ύψος  
Π.χ. ( με γερανό με καλαθοφόρο ). 
Χαρακτηριστικά: Ζώνη ανακοπής πτώσης ολόσωμη , με ελαφριά κατασκευή για να μην 
ενοχλεί στην κίνηση και να μην κουράζει από το περιττό βάρος. Θα έχει δύο σημεία 
πρόσδεσης ,ένα στο στήθος και ένα στην πλάτη .  
Με μονό ανακόπτη και αποσβεστήρα πτώσης. Στο ένα άκρο του ιμάντα θα είναι 
προσαρμοσμένος κονέκτορας μεγάλου τύπου και στο κάτω μέρος θα βρίσκεται  ο 
αποσβεστήρας πτώσης ο οποίος θα αποτελείται από έναν τυλιγμένο και ραμμένο ιμάντα 
που θα ξεδιπλώνεται θα επιμηκύνεται σταδιακά   κόβοντας τις ραφές του. 
Πρότυπο ΕΝ 361:2000 για την ζώνη ,   ΕΝ355 :2002 και ΕΝ362 (CONNECTORS) 

Σήμανση: 
• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

ΝΑΙ    

Ε4. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

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 

Ύψος: 50 cm 

Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg 

ΝΑΙ    
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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 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  3  4  

Παρ/ντας 

Φωτειν/ τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 
0,610 

0,390 > 0,11 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΣΤ1. Κατσαβίδι 1000V PH1 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ2. Κατσαβίδι 1000V PH2 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ3. Κατσαβίδι 1000V PH3 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

ΝΑΙ    
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Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 
ΣΤ4. Κατσαβίδι 1000V 4x100 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ5. Κατσαβίδι 1000V 5,5x125 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ6. Κατσαβίδι 1000V 6,5x150 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ7. Πένσα 1000V 180mm 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ8. Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm ΝΑΙ    
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Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 
ΣΤ9. Κόφτης ημικυκλικός 1000V 160mm/16mm Δυν.κοπής 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ10. Κόφτης καστάνια 1000V 280mm/52mm 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ11. Γκαζοτανάλια 1000V 240mm  (παξιμάδια έως 36mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ12. Κλειδί Γαλλικό 1000V 250mm  (παξιμάδια έως 30mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

ΝΑΙ    
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χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 
ΣΤ13. Απογυμνωτής καλωδίων με Δυν.κοπής  11mm             

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ14. ∆οκιµαστικά tester τάσης τύπου Fluke. 
Περιγραφή: Δοκιμαστής τάσης Duspol για DC και AC, πρόσθετος συναγερμός δόνησης για 
ανίχνευση τάσης. Στάδιο φάσης και ένδειξη φάσης μέσω LCD. Εμφάνιση τάσης DC και AC 
μέσω LED και ηλεκτρομαγνητικής κίνησης. 

ΝΑΙ    

ΣΤ15. Κατσαβίδι 1000V PH2x100 για βίδεσ τερματικών 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 

ΝΑΙ    

ΣΤ16. Αμπερόμετο-Βολτόμετρο (Πολύμετρο) 
Χαρακτηριστικά: 
Πλήρες φάσμα, Μέτρηση τάσης 1000V DC, Μέτρηση τάσης AC 750V, Μέτρηση ρεύματος 
DC / AC 10Α, Αντίσταση/Χωρητικότητα, hFE, Δοκιμή διόδου/Συνέχειας,CAT II 1000V / CAT 
III 600V,Τάση συνεχούς ρεύματος (V) 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (0,5% + 5),Τάση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (V) 4V / 40V / 400V / 750V ± (0,8% + 3),Ρεύμα DC (A) 400uA / 
400mA / 10A ± (0,8% + 3),Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) 4mA / 400mA / 10A ± (1% 
+ 2),Αντίσταση (Ω) 400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ± (0.8% + 
2),Χωρητικότητα (F) 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF ± (4% + 
5),Συχνότητα (Hz) 10Hz ~ 1MHz ± (1% + 4),Θερμοκρασία -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± (1% + 4) -40 ℉ 

~ 1832 ℉ ± (1,5% + 5), Απόκριση συχνότητας 40Hz ~ 400Hz √, Χειροκίνητη επιλογή 
εύρους, Δοκιμήσυνέχειας, Φωτισμός, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αυτόματη 
απενεργοποίηση 

ΝΑΙ    

ΣΤ17. Συλλογή από καριδάκια 6αγωνα 8-22mm +καστάνια +σταυρος 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
ΝΑΙ    
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Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 
χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς 
ρεύματος) 
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