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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ανά είδος για την προμήθεια ειδών προστασίας για τη κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 54.779,53 €  χιλιάδων ευρώ 

ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α»                              

[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13 -7-2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 8882 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
   
     
     
     



2 

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

7. Το Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

13. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Το Ν. 3548/07/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

15. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

21REQ008795875/22-6-2021 

16. Το με αριθμ.πρωτ. 8017/28-62021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη 
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17. Τις αριθμ 984,985,986,987,988,989,990,991/28-62021 Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης με ΑΔΑ:Ω2ΛΧΩΕΓ-ΞΜΨ,Ψ9ΘΥΩΕΓ-0Φ5,63ΛΑΩΕΓ-ΓΨΞ,60ΛΧΩΕΓ-

7Ρ2,6ΛΜΛΩΕΓ-ΠΒΧ,ΩΤΒ6ΩΕΓ-0Ξ3,Ψ54ΓΩΕΓ-ΖΒΩ,607ΜΩΕΓ-52Ω αντίστοιχα 

18. Την με αριθμό 299/29-6-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 

6ΒΩΣΩΕΓ-Ρ0Υ)1 με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) 

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια/υπηρεσία  με τίτλο 

«προμήθεια ειδών προστασίας για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

ΔΗΜΟΥ. 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια ειδών προστασίας για τους 

εργαζόμενους. 

                                                    

                                              

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής ανά είδος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών προστασίας 

για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 54.779,53 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς  Αριθμούς 

Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 10.6063.003 (1.475,75€), 15.6063.005 (3.614,41€), 20.6063.003 (8.253,58€), 

25.6063.003 (11.527,29€), 30.6063.003 (12.352,04€), 35.6063.003 (3.832,46€), 40.6063.001 

(365,35€), 70.6063.003 (13.358,64€). Προσφορές γίνονται δεκτές  για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά είδος (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με 

βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.  

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 26η 

Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Δήμου Καρπενησίου , επί 

της οδού Ύδρας 6 Τ.Κ.  36100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής2 ή να 

αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

γραφείο στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  το οποίο βρίσκεται  στο   ισόγειο 

                                                             
1 Η του Δ.Σ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
2 Ο συνοπτικό διαγωνισμός διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα του σύμφωνα με το αρθ. 117 Ν. 
4412/16, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 31/08/2021 σύμφωνα με το αρθ. 141 παρ. 2 Ν 
4782/21. 
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του κτιρίου, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή  την  Παρασκευή  23 Ιουλίου  2021   και ώρα 14.00 μ.μ .   

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Καρπενησίου  επιστρέφονται και αυτές στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 

παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 
 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων 

πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. στην τοπική εφημερίδα Ευρυτανικά Νέα 
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Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το 

Γραφείο  Προμηθειών και Δημοπρασιών του Οικονομικού  Τμήματος   της  Δ/νσης 

Διοικ/ων – Οικονομικών υπηρεσιών   του  Δήμου  Καρπενησίου τηλ:2237350086   , 

fax  2237350028  email: k.kelesi@0716.syzefxis.gov.gr και από το τμήμα τεχνικών 

έργων τηλ:2237350061 , email : d.mpouas@0716.syzefxis.gov.gr 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Δήμος Καρπενησίου   

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής ανά είδος  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26/07/2021 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δημοτικό Κατάστημα  Καρπενησίου 
 (Ύδρας 6  τκ 36100 Καρπενήσι ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες του 
Δήμου Καρπενησίου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 54.779,53 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 
σαράντα (40) ημέρες  
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07%3 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης4 (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 
επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας. 
 

 

 

 

  

                                                             
3 «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των δυόμισι χιλιάδων 
(2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.». (άρθρο 4 § 3 έβδομο εδάφιο Ν. 4013/11 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 Ν.4605/19 ). 
4 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 3ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Α ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10Α ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 11  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

ΑΡΘΡΟ18ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
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ΑΡΘΡΟ 20ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΤΙΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΕΝΤΥΠΑ  ΕΕΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό 8882/13-7-2021) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί 

αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του 

Δήμου, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού δηλαδή την 23/07/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.. ή να την καταθέσουν 

ενώπιον της επιτροπής την 26/07/2021 και ώρα 10π.μ. στο κτίριο του Δήμου 

Καρπενησίου , επί της οδού Ύδρας 6, Τ.Κ. , 36100 

Δεν λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  
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Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς 

να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από 

αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας του.  

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να 

παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να 

αναφέρει και τα στοιχεία αυτού.  

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα 

στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως 

απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 

σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».  

Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 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.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) 

είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης. ( παρ 8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με το αρθ. 

34 Ν. 4782/21) 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/19845 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα6, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-

10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες 

                                                             
5Παρ. 10 άρθρου 80 και παρ. 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
6Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE» 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.7 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική8. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στov  οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      
προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

                                                             
7 Αρθ. 92 παρ. 4 εδ. γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 34 Ν. 4782/21 
8 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει 

εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 

42), 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 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), 
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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 (EE 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 (EE 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, 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 προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους 

διαχειριστές. 
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ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπισης της εταιρείας 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω 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, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των 

περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου 

εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 διακανονισμού. 

3. Επίσης αποκλείονται: 
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 α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας 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 που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),9 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), 

περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή 

διαθέτει 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, 

περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης 

εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 

                                                             
9 Σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
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καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, 

περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 

στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παρ. 1 και 3 της παρούσας, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία10 προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. 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 παραπτωμάτων11. 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, από 
                                                             
10 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 
11 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
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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 

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. 4412/201612. 

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 (αρ. 

73 Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)13 του 

άρθρου 79 παρ 1 του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...) και συμπληρώνεται, 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, και Δ14), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α, Β, Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς 

φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

πεδία του. Το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) 

υπογράφεται και υποβάλλεται15 από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός του ΕΕΕΣ, εμπεριέχει και την 

Εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ. 1 Ν. 4412/16 και το αρθ. 

17 της παρούσας. 

                                                             
12 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. 
13 Αντλείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr 
14 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους. 
15 Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής 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 (αρθ. 79 Α Ν. 4412/16, όπως 
τροποπ. με το αρθ. 28 Ν. 4782/21). 
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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 

το ΕΕΕΣ. 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 στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν16. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με 

ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα 

ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στο 

άρθρο 4 της παρούσης17 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα 

προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για 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 του18. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. 

Συμπλήρωση- αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις 

αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 

                                                             
16 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, 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 τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ. 79Α παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016).  
17 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα). 
18 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016. 
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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 δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης19 (αρθ. 102 Ν. 

4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 42 Ν. 4782/21). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της 

τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του 

Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται 

χωριστά και ακολουθούν  το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6Α : ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ20  

Στις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων θα δηλώνεται η χώρα παραγωγής 

του προσφερόμενου προϊόντος, η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται 

καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 

προϊόντος καθώς και ο τυχόν εισαγωγέας υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 

προϊόντος στη χώρα μας έτσι ώστε τα ειδικά έγγραφα και πιστοποιήσεις που 

ζητούνται κατά περίπτωση από τη σχετική τεχνική έκθεση ανά είδος να μπορούν 

να συσχετιστούν 

. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                             
19 Λόγω της φύσης του συνοπτικού διαγωνισμού, προτείνεται η προθεσμία των δέκα (10) ημερών 
που τίθεται ως κατώτατο όριο ημερών από τον νόμο και όχι μεγαλύτερη. 
20 Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 94 Ν.4412/16 με την παρ. 9 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση 

από  τους συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών των ομάδων 

(π.χ Α, Β, Γ) που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες 

κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού 

μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότησή της Επιτροπής 

του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν 

προσφερθεί δωρεάν. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 

της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.21  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  

                                                             
21 Προσθ. εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 97 με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19  
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Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν 

αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 

κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.  

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη 

πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 

αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή 

προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την 

απόρριψη της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους 

τους προσφέροντες. 

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 

παρούσας διαδικασίας22. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών (1ο Πρακτικό). 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται. 

                                                             
22 Άθρο 72 παρ. 1 εδάφιο όγδοο Ν. 4412/2016, όπως τροποπ. με το αρ. 21 Ν. 4782/21. 
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Τα αποτελέσματα ελέγχου των οικονομικών προσφορών καταχωρούνται σε 

πρακτικό από την Επιτροπή (2ο Πρακτικό). 

Τα παραπάνω 2 πρακτικά διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να 

εγκριθούν (1η Απόφαση). 

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνονται τα πρακτικά και κηρύσσεται μειοδότης ο 

οικονομικός φορέας που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ο οποίος προσκαλείται 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προκειμένου να αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος. Η εν λόγω απόφαση δεν κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες παρά διαβιβάζεται στην επιτροπή προκειμένου να λάβει γνώση 

(άρθρο 100 παρ. 2 (γ) Ν. 4412/2016). 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός 10 ημερών. 

Έπειτα, ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό ελέγχου των (Πρακτικό 

Νο 3). 

Το παραπάνω πρακτικό (Πρακτικό Νο 3) τίθεται υπόψη της οικονομικής επιτροπής 

και επικυρώνεται από αυτήν με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

ενσωματώνεται και η απόφαση έγκρισης των δύο πρώτων πρακτικών (Πρακτικό Νο 

1 και Νο 2). – (2η Απόφαση όπου ενσωματώνεται η 1η) 

Η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα όλων των πρακτικών ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, κοινοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σε όλους 

τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν οριστικά, σύμφωνα με το αρθ. 105 

παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρθ. 72 παρ. 1, ήτοι λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής 

συμμετοχής. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι  πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   

Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)23 του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να 

                                                             
23 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
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υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών24, από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά25 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα 

αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από 

την υποβολή του26, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους 

διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα 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 εταιρείας27. 

                                                             
24 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10)  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 
§ 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
25 Πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14. 
Ειδικά  τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά με απλή 
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.  
26 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
27 Άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 22 Ν. 4782/2021. 
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας28 που εκδίδεται από τα κατά 

τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία της έδρας του οικονομικού φορέα29 για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με τη φερεγγυότητα 

των οικονομικών φορέων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 περ. β του ν. 

4412/2016  που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του30, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού.  

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους 

φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε 

αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ31.  

(2.1) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει λυθεί32 και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

(2.2) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
                                                             
28 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/19.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα 
«∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ). 
29 Για τα σωματεία εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και για τους συνεταιρισμούς για το 
χρονικό διάστημα εως τις 31.12.2019 από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω 
ημερομηνία από το ΓΕΜΗ. 
30 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
31 Σελ. 3 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/19.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα 
«∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ). 
32 Σηµειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νοµικά πρόσωπα και 
συγκεκριµένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/ κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του 
νοµικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρµόδιο είναι 
το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό µεταβολών 
(βλ. σελ. 2 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/19.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα 
«∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ)). 
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους33. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) 

εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του34, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος τους της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας35. 

(6) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

μέρες πριν από την υποβολή τους36, ως ακολούθως: 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  

καθώς και τις μεταβολές του. 

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. 

β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

                                                             
33 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
34 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
35 Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 23 Ν. 4782/2021, η 
υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου 
αποκλεισθέντων. 
36 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
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β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 

με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή 

Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 

καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση 

του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για 

την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
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αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση 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. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 

με επικυρωμένη μετάφραση.37 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος, καλείται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν η αναθέτουσα αρχή καλεί εκ νέου τον προσωρινό ανάδοχο 

να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 

υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 Ν. 

412/2016 εντός δέκα (10) ημερών38, από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ως 

άνω δικαιολογητικών, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Ο 

προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει την δυνατότητα του προηγούμενου 

εδαφίου εντός και της προθεσμίας του πρώτου δεκαημέρου. 

                                                             
37 Παρ 8 αρθ. 92 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 34 Ν. 4782/21 
38 Άρθρο 103 παρ. 1, 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποπ. με το άρθρο 43 Ν. 4782/2021. 
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία39, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

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 βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 (περί χρόνου συνδρομής όρων συμμετοχής και 

οψιγενών μεταβολών), καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) 

στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
                                                             
39 Άρθρο 103 παρ. 3 Ν. 4412/2016, όπως τροποπ. με το άρθρο 43 Ν. 4782/2021. 
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στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής40 για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 

Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 

105 του Ν.4412/1641. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Α: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  - ΠΑΡΑΒΟΛΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την 

συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήµισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 

αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

                                                             
40 Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο ή Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ  
41 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι 
και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 105 παρ. 1 εδ. γ Ν. 4412/2016, όπως αντικ. με το 
άρθρο 45 Ν. 4782/2021). 



32 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση 

της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή µμερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 

π.δ. 18/1989. 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.  

Πέραν από την ενδικοφανή  αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 

νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά για 
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τον λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 72 παρ. 1 Ν. 4412/2016, 

συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού αναδόχου, 

β) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν. 

4412/16 και σε περίπτωση άσκησης η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 

άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 127 Ν. 

4412/2016. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 

δεκαπέντε (15) ημέρες42 από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα 

«Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία 

της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με τις συνέπειες του άρθρου 15 της 

παρούσας, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Η αναθέτουσα αρχή, μπορεί στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει αποζημίωση, 

πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 

και 198 του Αστικού Κώδικα43. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική 

πρόσκληση, εντός εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημοσίου 

συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να 

απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

                                                             
42 Άρθρο 105 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 45 Ν. 4782/2021. 
43 Άρθρο 105 παρ. 7 Ν. 4412/2016, όπως αντικ. με το άρθρο 45 Ν. 4782/2021. 
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συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 

197 και 198 του Αστικού Κώδικα44. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από 

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η 

οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σαράντα (40 ) ημέρες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 

4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να 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 Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 

Ο ανάδοχος ειδοποιείται από την υπηρεσία (πέντε) 5 εργάσιμες ημέρες πριν από 

την παράδοση (αρθ. 206 παρ. 6 Ν. 4412/16) να παραστεί στον ποιοτικό και 

ποσοτικό έλεγχο (αρθ. 208 παρ. 2 Ν. 4412/16). Το πρωτόκολλο παραλαβής, 

κοινοποιείται στον προμηθευτή45 (αρθ. 208 παρ. 6 Ν. 4412/16). 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ. 132 και 201 του Ν. 4412/16. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 

ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

                                                             
44 Άρθρο 105 παρ. 8 Ν. 4412/2016, όπως αντικ. με το άρθρο 45 Ν. 4782/2021. 
45 Το πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών δεν προβλέπεται να κοινοποιείται στον ανάδοχο (αρθ. 
219 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 107 Ν. 4782/21). 



35 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

(Β) Παράταση και μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών. 

Για λόγους ανωτέρας βίας, στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, επιτρέπεται η 

μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, χωρίς να επιβάλλονται 

κυρώσεις. Αντίθετα, σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

υλικών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του αρθ. 207 Ν. 4412/16, ήτοι πρόστιμο 5% επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε μετά την λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε46. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή 

παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Αποδεικτικό παράδοσης θεωρημένο από τον προμηθευτή47. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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: 

                                                             
46 Άρθρο 206 παρ. 3, 4 Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 104 Ν. 4782/2021. 
47 Άρθρο 206 παρ. 7 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το άρθρο 104 Ν. 4782/2021. 
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α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201648 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.49.Επί  της κράτησης αυτής 

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16 (ήτοι εάν 

ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

                                                             
48 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 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
49 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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γ) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 

ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 με την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 203 Ν. 4412/201650. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα 

του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 

204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή 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) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 

τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 44122016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

74 Ν. 4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

γ) 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 

                                                             
50 στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν 
υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος (άρθρο 203 Ν. 4412/2016 
όπως αντικ. με το άρθρο 103 Ν. 4782/2021). 
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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 3251. 

4. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα 

αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού 

μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 

74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις52. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή53 μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 

και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

                                                             
51 Το διαφέρον υπολογίζεται με τον τύπο που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 203 Ν. 
4412/2016 όπως αντικ. με το άρθρο 103 Ν. 4782/2021. 
52 Άρθρο 203 παρ. 5 Ν. 4412/2016 όπως αντικ. με το άρθρο 103 Ν. 4782/2021. 
53 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς «εγγύησης συμμετοχής», το ύψος της οποίας 

ανέρχεται στο ποσό των 908,82.€.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά 

από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι την 27-12-2021, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη 

από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη54, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν 

από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία 

που ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 72 Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 έως 78 Ν. 4412/2016, ή 

                                                             
54 Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας. 
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γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά, ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 Ν. 4412/2016, ή 

στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 Ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 Ν. 4412/201655. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα 

καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που 

ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 72 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. 

                                                             
55 Όπως τροποπ. με το άρθρο 21 Ν. 4782/2021. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στη 

σύμβαση. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 16 περ. β του άρθρου 72 Ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

72 του Ν. 4412/16. 

Υπόδειγμα εγγυήσεων υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ56 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς 

και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 

του άρθρου 221 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 

                                                             
56 Άρθρο 205 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 23 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 

οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά 

στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, 

θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν 4412/16, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                     

                                                                        Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                  (Ανήκει στη διακήρυξη 8882/13-7-2021) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

120 ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της 

ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και 

τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 

σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ   

 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων 
του Δήμου.  

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 54.779,53€ , θα βαρύνει τις υπό κωδικό ΚΑ 
10.6063.003 (1.475,75€), 15.6063.005 (3.614,41€), 20.6063.003 (8.253,58€), 25.6063.003 
(11.527,29€), 30.6063.003 (12.352,04€), 35.6063.003 (3.832,46€), 40.6063.001 (365,35€), 
70.6063.003 (13.358,64€) πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

 Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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.» 

 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 Ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
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 π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 
τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & 
μέσα προληπτικής ιατρικής, 

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

 Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 Υ.Α. 43726/2019/Β’2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

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,  όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

                 

Οι δικαιούχοι των ΜΑΠ είναι υπάλληλοι μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μίσθωσης 
έργου, ειδικότητας και θέσης αντίστοιχης με αυτές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία 

Τα ακριβή μεγέθη για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία δεν αναφέρονται αναλυτικά στην 
παρούσα θα δοθούν στον ανάδοχο αναλυτικά για κάθε είδος μετά την ανάθεση της προμήθειας 
και έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Ο χρόνος κατασκευής των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος του ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης στο δήμο Καρπενησίου. 

 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1.Γενικά 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται στην Υ.Α. 
53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα 
προληπτικής ιατρικής όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323, και την Υ.Α. 
31119/2008/Β’990. 

 

Άρθρο 2  Άρβυλα ασφαλείας 

Προδιαγραφές υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2011. 

Η προδιαγραφή καλύπτει υποδήματα που φέρουν προστατευτικά στοιχεία, με στόχο την προστασία 
του χρήστη από βλάβες, που μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα κατά την διάρκεια της 
εργασίας του. 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου S3+CI (με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό σε 
κρούση 200j, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση (Ρ), τράβηγμα, εκδορές, κάμψη, 
υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, αντιστατικές ιδιότητες (αντίσταση >0,1Mohm 
και <1.000 Mohm(A)), απορρόφηση ενέργειας (E) στην περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, 
προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 
20347 - WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -20ºC) με εργονομικά 
χαρακτηριστικά και 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία. 

Πρέπει να είναι τύπου Β ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστράγαλου. 

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη τουλάχιστον 38-47. 

Βάρος για ζεύγος νο 42 (8) όχι μεγαλύτερο από 1360 γραμμάρια. 

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω στην γλώσσα 
ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής : 

Α. Μέγεθος 

Β. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)  

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος). 

Δ Χώρα του κατασκευαστή 

 
 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 57/2021 

Θέμα:  Προμήθεια ειδών προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. 

 Προϋπολογισμός 54.779,53€ 

 Χρήση: 2021 
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Ε. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας 

Υλικό κατασκευής 

Το δέρμα κατασκευής του υποδήματος να είναι μη αποψιλωμένο (full grain) δέρμα.  

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο πυκνοτήτων, 
μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής εξωτερικά για αντοχή σε 
υδρογονάνθρακες.  

Ανθεκτική στην διάτρηση. 

Στην περιοχή του αστραγάλου να υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από  αφρώδες υλικό. 

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Η γλώσσα του υποδήματος να φέρει αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση ενώ 
εξωτερικά στο εμπρός μέρος θα φέρει θυλάκιο, μέσα από το οποίο θα περνάνε τα κορδόνια του 
παπουτσιού πετυχαίνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.  

Πρέπει να έχουν αντιβακτηριδιακή προστασία. 

Το πέλμα του υποδήματος να είναι αντιολισθητικό. 

Πάτος: ανατομικός πάτος  

Τα υποδήματα να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις 
διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με σπινθήρα. 

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Ποσότητα: 95 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του 
προϊόντος. 

CPV: 18830000-6 

 
Άρθρο 3 γαλότσες ασφαλείας 

Οι γαλότσες θα είναι κατασκευασμένες από PVC με βαμβακερή φόδρα εσωτερικά, θα καλύπτουν την 
περιοχή της κνήμης και θα φτάνουν ως το γόνατο. 

Αντιολισθητική σόλα από PVC η οποία δεν επιτρέπει την εισχώρηση καυσίμων και χημικών ενώ 
παρέχει απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα (SRA). 
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Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO 20345:2012, τύπος S5, 
αντιολισθητικότητα SRA, κλάση Ι, αντιστατικές Α, απορρόφηση ενέργειας στη σόλα Ε, ανθεκτικές στο 
νερό στο πάνω μέρος WRU, αντίσταση σόλας στα πετρελαιοειδή Fo, αντοχή στη διάτρηση P. 

Χρώμα : κίτρινο ή μαύρο. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011 S5 SRA. 

Θα φέρει σήμανση CE, κατασκευαστή, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο  S5, 
προστασία  δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδατοπερατότητα, 
απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας από διάτρηση, αντιστατικές ιδιότητες, κωδικό προϊόντος, 
έτος κατασκευής και κωδικό του εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, διαθέσιμα μεγέθη από 37-47. 

Ποσότητα: 50 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18830000-6 

 
Άρθρο 4 – Παπούτσια αντιολισθητικά και ασφαλείας 

Προδιαγραφές υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2011. 

Η προδιαγραφή καλύπτει υποδήματα που φέρουν προστατευτικά στοιχεία, με στόχο την προστασία 
του χρήστη από βλάβες, που μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα κατά την διάρκεια της 
εργασίας του. 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου S3 (με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό σε κρούση 
200j, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση (Ρ), τράβηγμα, εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες 
(FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, ηλεκτροστατικά αγώγιμο ESD, απορρόφηση ενέργειας (E) στην 
περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο άνω 
μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - WRU) με εργονομικά χαρακτηριστικά. 

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη 38-47. 

Βάρος για ζεύγος νο 42 (8) όχι μεγαλύτερο από 1000 γραμμάρια. 

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω στην γλώσσα 
ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής : 

Α. Μέγεθος 

Β. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)  

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος). 

Δ Χώρα του κατασκευαστή 

Ε. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
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Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας 

Υλικό κατασκευής 

Το δέρμα κατασκευής του υποδήματος να είναι μη αποψιλωμένο (full grain) δέρμα.  

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη, χυτή, δυο πυκνοτήτων, μιας μαλακής 
εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής εξωτερικά. 

Ανθεκτική στην διάτρηση. 

Στην περιοχή του αστραγάλου να υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από  αφρώδες υλικό. 

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Η γλώσσα του υποδήματος να φέρει αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση ενώ 
εξωτερικά στο εμπρός μέρος θα φέρει θυλάκιο, μέσα από το οποίο θα περνάνε τα κορδόνια του 
παπουτσιού πετυχαίνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.  

Πρέπει να έχουν αντιβακτηριδιακή προστασία. 

Το πέλμα του υποδήματος να είναι αντιολισθητικό. 

Πάτος: ανατομικός πάτος  

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Ποσότητα: 10 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18830000-6 

 
Άρθρο 5 – παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 

Προδιαγραφές διηλεκτρικού υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
20345:2011 κατάλληλου για εργασία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υψηλές 
τάσεις SB 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία 

Αντοχή σε 18.000volts 60Hz για ένα λεπτό περίπου. 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου SB με συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό 
σε κρούση 200j, αντιολισθητικά SRC, κλάσης Ι, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, διάτρηση (Ρ), τράβηγμα, 
εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, απορρόφηση ενέργειας (E) 
στην περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο 
άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε 
θερμοκρασίες τουλάχιστον -20ºC) Ci, με θερμική μόνωση της σόλας Hi, με αντοχή της σόλας σε 
επαφή με πολύ θερμές επιφάνειες 300ºC για τουλάχιστον 1 λεπτό Hro ,  με εργονομικά 
χαρακτηριστικά. 
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Πρέπει να είναι τύπου Β ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστράγαλου. 

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη τουλάχιστον 38-47. 

Βάρος για ζεύγος νο 42 όχι μεγαλύτερο από 1550 γραμμάρια. 

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω στην γλώσσα 
ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής : 

Α. Μέγεθος 

Β. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)  

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος). 

Δ Χώρα του κατασκευαστή 

Ε. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας 

Υλικό κατασκευής δέρμα βοωειδών υδρόφοβο, φόδρα από πολυαμίδιο/  

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο πυκνοτήτων. 

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Πάτος: ανατομικός πάτος  

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Ποσότητα: 3 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του 
προϊόντος. 

CPV: 18830000-6-CB04-03 

 
Άρθρο 6 Γάντια από PVC 
Προσφέρουν προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους. 

Υλικό κατασκευής PVC με εσωτερική επένδυση βαμβακερή φόδρα, μήκος περίπου 26 cm, πάχος 
τουλάχιστον 1,4 mm.. 

Τύπος φινιρίσματος: λείο. 

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:2, Αντοχή στη διάτρηση:1 

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα σύμφωνα 
με CATIII, ΕΝ 388 (4121), ΕΝ374(AKL). 

Πρότυπα  EN388:2016 (4121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNOT) EN ISO 374-5:2016, 
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EN420:2003+A1:2010. 

Σήμανση CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 2018), 
εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, εικονόσημο προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους. 

Ποσότητα: 100 ζεύγη, μεγέθη 9 - 30 ζεύγη & 10 – 70 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 

 

Άρθρο 7 γάντια από νιτρίλιο. 

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε (5) δακτύλων κατασκευασμένα από νιτρίλιο με ανάγλυφο στο 
τελείωμα των δακτύλων για καλύτερο κράτημα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. 

Δεν περιέχουν σιλικόνη. 

Πάχος στα δάχτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ. 

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,20χιλ. 

Μήκος τουλάχιστον 235χιλ. 

Χρώμα: μπλέ ανοικτό. 

Μέγεθος 8, 9, 10. 

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100. 

Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με EN ISO 374-1:2016 Type B (J-K-T), EN ISO 374-5:2016, EN 
420:2003+A1:2009 

Ποσότητα: 700 τεμάχια (συσκευασία των 100), μεγέθη 8:200, 9:200, 10:300. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών 
χρήσης, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18424300-0 
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Άρθρο 8 γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο.  

Γάντια (ζεύγος) πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από πλεκτό nylon, ή αντίστοιχο υλικό χωρίς ραφές, 
χωρίς ραφές με επικάλυψη αφρώδους νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα. 

Φορέας από πλεκτό nylon, spandex ή αντίστοιχο υλικό 

Επικάλυψη: αφρώδες νιτρίλιο πάχους έως 1,3χιλ. 

Χωρίς λάτεξ ή σιλικόνη. 

Πλενόμενα στο πλυντήριο. 

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 200-275 χιλ. για μεγέθη 8-11 

Μέγεθος 8, 9, 10,11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010 

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε μηχανικούς 
κίνδυνους: 

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:2, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:1 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2003 (4231), ΕΛΟΤ EN 388:2016 (4231 Α), EN 
420:2003+A1:2010. 

Ποσότητα 206 ζεύγη - Μέγεθος 8:26 ζεύγη, 9: 80 ζεύγη, και 10: 90 ζεύγη, μέγεθος 11: 10 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 

 

Άρθρο 9. Γάντια δερματοπάνινα γενικής χρήσης  

Γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από σχιστό δέρμα μόσχου και βαμβακερό φορέα. Διαθέτουν 
μανσέτα ασφαλείας και ενίσχυση στις αρθρώσεις για μεγαλύτερη προστασία. 

Υλικό κατασκευής: δέρμα μόσχου. 

Φόδρα: βαμβάκι. 

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 240-280 χιλ. για μεγέθη 8-12 

Μέγεθος 8, 9, 10, 11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010 

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε μηχανικούς 
κίνδυνους: 

Αντοχή σε τριβή:3, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:3 
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Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2016 (3133), EN 420:2003+A1:2010 κατάταξη σε 
κατηγορία ΜΑΠ ΙΙ. 

Ποσότητα 590 ζεύγη - Μέγεθος 8: 90 ζεύγη, 9: 200 ζεύγη, και 10: 260 ζεύγη, 11:40 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, , φυλλάδιο οδηγιών 
χρήσης αναλυτικό, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 

 

Άρθρο 10. Γάντια ηλεκτροσυγκολλητών 

Γάντια πέντε δακτύλων ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευασμένα από σχιστό δέρμα μόσχου και 100% 
βαμβακερή φόδρα. Διαθέτουν επιπρόσθετη ενίσχυση στην παλάμη και τον αντίχειρα, ραφές 
ενισχυμένες με Kevlar ή αντίστοιχο υλικό (επί αποδείξει) για αυξημένη αντοχή. 

Κατάλληλα για προστασία από ελεύθερη φλόγα και για σύντομη επαφή με θερμές επιφάνειες. 

Υλικό κατασκευής: δέρμα μόσχου. 

Φόδρα: βαμβάκι. 

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 330-380 χιλ. για μεγέθη 8-12 

Μέγεθος 8, 9, 10, 11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010 

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε μηχανικούς 
κίνδυνους: 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με:  

ΕΛΟΤ420:2003+Α1:2010 γενικές απαιτήσεις. 

ΕΛΟΤ EN 12477:2001+A1:2005 Τύπος Α. 

ΕΛΟΤ EN 388:2016+Α1:2018 (αντοχή στην τριβή:4, αντοχή στην κοπή από λεπίδα: 1, αντοχή στο 
σχίσιμο: 4, αντοχή στη διάτρηση: 4, αντοχή στην κοπή με λεπίδα TDM: Χ, προστασία από κρούση: 
Χ).  

EN407:2015 (συμπεριφορά καύσης: 4, θερμότητα επαφής: 1, θερμότητα με αγωγή: 3, 
ακτινοβολούμενη θερμότητα: Χ, μικρά πιτσιλίσματα λειωμένου μετάλλου: 4, μεγάλες ποσότητες 
λιωμένου μετάλλου: Χ). 

Ποσότητα 4 ζεύγη - Μέγεθος 9: 2 ζεύγη, και 10: 2 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
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σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης αναλυτικό, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 CA07-1 

 

Άρθρο 11 γάντια ελαστικά μιας χρήσης. 

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από λάτεξ χωρίς πούδρα, ανάγλυφα 
στα δάκτυλα. 

Δεν περιέχουν σιλικόνη. 

Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. 

Πάχος στα δάχτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ. 

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,14χιλ. 

Χρώμα: λευκό. 

Μέγεθος 8, 9, 10. 

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100. 

Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 374-1:2016 (τύπος Β: K,P,T), ΕΛΟΤ ΕΝ 
420:2003+A1:2010, Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της FDA 

Ποσότητα: 2900 τεμάχια, μεγέθη 8:200, 9:1100, 10:1000. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του 
προϊόντος. 

CPV: 18424300-0 

 

Άρθρο 12 Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου. 

Γάντια ηλεκτρολόγου κατασκευασμένα από λάτεξ κλάσης 1 για τάση εργασίας έως 7.500V AC.. 

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ. 

Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ.. 

Επιπλέον προστασία A, Z, C. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 60903:2004. 
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Σήμανση CE, κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, κλάση 1, AZC (αυξημένη αντοχή 
σε οξέα, όζον, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος και μήνας 
κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 

Ποσότητα: 10 ζεύγη, μεγέθη 9 (5 ζεύγη) & 10 (5 ζεύγη). 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης αναλυτικό, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18424000-7 - CB06-9 

 

Άρθρο 13 Γυαλιά ασφαλείας. 

Γυαλιά προστασίας ελαφριά με ενιαίο κυρτό φακό, ίσιους βραχίονες. 

Φακοί διάφανοι polycarbonate με επικάλυψη προστασίας, σκελετός από polycarbonate και pvc. 

Σήμανση πλαισίου ΕΝ166: 2001 N F. 

Σήμανση φακού τουλάχιστον Ν 1F. 

Οπτική κλάση: 1. 

Φέρουν αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική και αντιστατική προστασία. 

Φακοί με προστασία UV. 

Βάρος έως 25 γραμμάρια. 

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ. 

Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ.. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 166:2002. 

Ποσότητα: 38 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης αναλυτικό, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 33735100-2 

 

Άρθρο 14 Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου. 

Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου με ενιαίο κυρτό φακό, με αφρώδη επένδυση. 
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Φακοί διάφανοι polycarbonate με επικάλυψη προστασίας, σκελετός από pvc. 

Σήμανση πλαισίου ΕΝ 166: 2001 349ΒΤ. 

Σήμανση φακού τουλάχιστον 2-1.2 1.Β.Τ.9.Ν. 

Οπτική κλάση: 1. 

Φέρουν αντιθαμβωτική προστασία τουλάχιστον Ν. 

Φακοί με προστασία UV. 

Δυνατότητα προσαρμογής εσωτερικού πρόσθετου σκελετού για τοποθέτηση διορθωτικών γυαλιών. 

Βάρος έως 110 γραμμάρια. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 166:2002. 

Ποσότητα: 9 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης αναλυτικό.  

CPV: 33735100-2 

 

Άρθρο 15 επιγονατίδες εξωτερικές. 

Εξωτερικές επιγονατίδες σχεδιασμένες να προσφέρουν προστασία και άνεση στο χρήστη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Βάρος έως 300 γραμμάρια. 

Διαστάσεις τουλάχιστον 140Χ80Χ230χιλ. 

Σύμφωνες με EN 14404:2004. 

Ποσότητα: 15 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.  

CPV: 35113400-3 

 

Άρθρο 16 Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα. 



57 

Προσωπίδα ανυψούμενη με ρυθμιζόμενο στίριγμα μέσω κοχλία, κατάλληλη για προστασία από 
πιτσιλίσματα υγρών και χημικών. 

Προσωπίδα διάφανη με αντιχαρακτική και αντιστατική επίστρωση. 

Σήμανση προσωπίδας σύμφωνη με ΕΝ166 1.F N. 

Αντοχή σε κρούσεις χαμηλής ενέργειας τουλάχιστον F. 

Βάρος έως 340 γρ. 

Μήκος τουλάχιστον 200 χιλ. 

Βάρος έως 300 γραμμάρια. 

Ποσότητα: 6 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.  

CPV: 18142000-6. 

 

Άρθρο 17 Κράνη ασφαλείας γενικής χρήσεως : 

Κράνος ασφαλείας με κέλυφος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE με γείσο και συρόμενο 
κεφαλόδεμα ρυθμιζόμενο με μια κίνηση. 

Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού φορεθεί, 
στον ιμάντα του προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση. 

Θα είναι ελεγμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα φέρει σύμβολο -40℃  

Ανθεκτικό σε κρούσεις τουλάχιστον 50 joules. 

Θα παρέχει προστασία από λιωμένα μέταλλα (σύμβολο ΜΜ). 

Πιστοποιημένο τουλάχιστον για 1000Vac ή 1500Vdc κλάση 0 σύμφωνα με EN50365:2002 και VDE, 
πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ397 2̈012+Α1:2013 (440VAC&MM). 

Πρότυπα: ΕΝ 397 

Σήμανση: CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 2019), 440 
vac  (προστασία  από  ηλεκτρικό ρεύμα). 

Χρώμα: κίτρινο. 

Ποσότητα: 20 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
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σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” 
του κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18444110-7 

 

Άρθρο 18 Κράνη ασφαλείας για προστασία από πτώση. 

Κράνος ασφαλείας για προστασία από πτώση σχεδιασμένο και πιστοποιημένο ώστε να πληροί τα 
πρότυπα ΕΝ397:2012+Α1:2012 (τουλάχιστον -20℃, 440Vac, LD), ΕΝ12492:2012 και ΕΝ50365. 

Κέλυφος από ABS με σταθεροποίηση έναντι της ακτινοβολίας UV ή υλικό με τουλάχιστον αντίστοιχες 
ιδιότητες, αεριζόμενο. 

Θα φέρει ένδειξη ακτινοβολίας UV για ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την αντικατάσταση του. 

Τοπ κράνος θα μπορεί να πληροί τα πρότυπα ΕΝ12492 και ΕΝ397 ανάλογα με την διαμόρφωση του 
υποσιάγωνου. 

Διηλεκτρικό βάση του ΕΝ50365:2002, 1000Vac. 

Ανθεκτικό στις πλευρικές παραμορφώσεις (LD). 

Χρώμα: υψηλής διακριτικότητας. 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” 
του κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

 

Άρθρο 19 Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες & σχοινί ασφαλείας 

Σετ αποτελούμενο από ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με 3 σημεία αγκύρωσης τουλάχιστον για προστασία 
έναντι πτώσεων από ύψος, απορροφητή ενέργειας διπλό ελαστικό,  και σχοινί ασφαλείας   

Η ζώνη ασφαλείας θα είναι ολόσωμη με τουλάχιστον 3 σημεία αγκύρωσης, οι ιμάντες θα είναι 
αδιάβροχοι και ρυθμιζόμενοι, θα φέρει δείκτες πτώσης στο στήθος και την πλάτη καθώς και ετικέτα 
αναγνώρισης και επιθεώρησης. 

Δυνατότητα διαχείρισης βάρους τουλάχιστον 140 κιλών, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ361:2002 
και ΕΛΟΤ ΕΝ365:2005. 

Ο απορροφητής ενέργειας θα αποτελείται από διπλό ελαστικό πολυεστερικό ή αντίστοιχων ιδιοτήτων 
υλικό ιμάντα, θα φέρει κρίκο από ατσάλι αντοχής τουλάχιστον 25kN και δύο τουλάχιστον αυτόματους 
κρίκους από ατσάλι ανοίγματος 50mm ∓5% αντοχής τουλάχιστον 23kN.  

Θα φέρει ετικέτα αναγνώρισης και επιθεώρησης με κάλυμμα, δυνατότητα λειτουργίας με ελάχιστο 
βάρος τουλάχιστον 50 κιλών και μέγιστο βάρος τουλάχιστον 140 κιλών, δυνατότητα διαχείρισης 
στιγμιαίας δύναμης τουλάχιστον 5,8kN σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ355:2002. 

Το σχοινί ασφαλείας θα έχει δυνατότητα ρύθμισης μήκους τουλάχιστον έως 1,8 μέτρα, θα είναι 
κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής πολυεστερικό νήμα, θα έχει κίτρινη και κόκκινη ένδειξη 
φθοράς, σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ358:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ365:2005. 
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Ποσότητα: 6 σετ. 

Μεγέθη: 2 τεμάχια Μ, 4 τεμάχια L. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” 
του κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 34328300-5 

 

Άρθρο 20 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών. 

Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευασμένη από δέρμα μόσχου πυρίμαχο, ανθεκτική σε φωτιά 
θερμοκρασία και νερό. 

Κλωστές από κέβλαρ ή υλικό με αντίστοιχες δυνατότητες. 

Δένει στο πίσω μέρος της μέσης. 

Διάσταση τουλάχιστον 60Χ100 εκ. 

Πιστοποίηση EN 13688, ΕΝ11611. 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 42662100-5 

 

Άρθρο 21 Προσαρτήματα ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών. 

Σετ προσαρτημάτων ασφαλείας αποτελούμενο από μανίκι, γκέτες και σκούφο. 

Μανίκι ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευασμένο από δέρμα μόσχου πυρίμαχο, ανθεκτικό σε φωτιά 
θερμοκρασία και νερό. 

Κλωστές από κέβλαρ ή υλικό με αντίστοιχες δυνατότητες.. 

Πιστοποίηση EN 13688, ΕΝ11611. 

Γκέτες ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευασμένες από δέρμα μόσχου πυρίμαχο, ανθεκτικό σε φωτιά 
θερμοκρασία και νερό. 

Κλωστές από κέβλαρ ή υλικό με αντίστοιχες δυνατότητες.. 

Πιστοποίηση EN 13688, ΕΝ11611. 

Σκούφος  ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευασμένος από δέρμα μόσχου πυρίμαχο, ανθεκτικό σε φωτιά 
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θερμοκρασία και νερό. 

Κλωστές από κέβλαρ ή υλικό με αντίστοιχες δυνατότητες.. 

Πιστοποίηση EN 13688, ΕΝ11611. 

Ποσότητα: 2 σετ, κάθε σετ περιλαμβάνει μια ποδιά, 2 γκέτες και ένα σκούφο. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 42662100-5 

 

Άρθρο 22  Αναπνευστική συσκευή. 

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης. 

Ελαφριά σταθερή πλάτη στήριξης με πλήρως ρυθμιζόμενους ιμάντες ανάρτησης και ιμάντες 
στερέωσης της φιάλης. 

Η πλάτη στήριξης θα διαθέτει επιπλέον οσφυϊκή ενίσχυση, η πλάτη στήριξης θα είναι κατασκευασμένη 
από ελαφρύ συνθετικό υλικό. 

Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα θα διαθέτει μειωτήρα πίεσης πρώτου σταδίου το οποίο θα μπορεί να 
διαχειρίζεται πίεση 300bar και αεροπνεύμονα θετικής πίεσης δευτέρου σταδίου ενεργοποιούμενο με 
την εισπνοή. 

Η εξάρτηση θα φέρει μανόμετρο στο ύψος του ώμου. 

Η πλάτη στήριξης θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ137:2007 Type 2. 

Η φιάλη της αναπνευστικής συσκευής θα είναι κατασκευασμένη από ατσάλι χωρητικότητας 6 
λίτρων/300bar. 

Θα φέρει κλείστρο με χειροκίνητο μηχανισμό ασφαλείας, θα παρέχει αυτονομία για τουλάχιστον 40 
λεπτά (1640 λίτρα αέρα), συνολικό βάρος με πλήρωση όχι μεγαλύτερο από 12 κιλά. 

Μάσκα ολόκληρου προσώπου θετικής πίεσης με στεγανό εξωτερικό, κεφαλόδεμα από καουτσούκ, θα 
φέρει φωνητική μεμβράνη για διευκόλυνση της επικοινωνίας. 

Σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ136:1998 Class 3, ELOT EN14593-1:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ137:2007 
Type 2. 

Ποσότητα: 2 σετ. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
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προϊόντος. 

CPV: 44611200-8 

 

Άρθρο 23 μάσκα προστασίας αναπνοής μιας χρήσης κατηγορίας FFP2. 

Φιλτρόμασκα προστασίας αναπνοής για προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια. 

Προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια επιπέδου FFP2. 

Μάσκα μιάς χρήσης χωρίς βαλβίδα. 

Διαθέτει ελαστικό ιμάντα για τη στίριξη της. 

Θα φέρει γλωτίδα στο σαγώνι και στο διαμορφωμένο άνω μέρος που προσαρμόζεται στη μύτη έτσι 
ώστε να συμβάλει στη μείωση θαμπώματος των γυαλιών προστασίας. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 149:2001+Α1:2009 (NR, δοκιμή δολομίτη, FFP2). 

Θα φέρει σήμανση CE, FFP2, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Ποσότητα: 2840 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρθρο 24 μάσκα προστασίας αναπνοής μιας χρήσης κατηγορίας FFP3. 

Φιλτρόμασκα προστασίας αναπνοής για προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια. 

Προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια επιπέδου FFP3. 

Μάσκα μιας χρήσης. 

Διαθέτει ελαστικό ιμάντα για τη στήριξη της και σχεδιασμό για τη μείωση θαμπώματος των γυαλιών 
προστασίας. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 149:2001+Α1:2009 (NR, δοκιμή δολομίτη, FFP3). 

Θα φέρει σήμανση CE, FFP3, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Ποσότητα: 320 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
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τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρθρο 25 μάσκα ημίσεως προσώπου. 

Μάσκα ημίσεως προσώπου με ενσωματωμένο φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής, καλύπτει μύτη 
στόμα και πηγούνι. 

Θα παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς (FFA1P2 R D ) 

Θα φέρει βαλβίδα εκπνοής. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ405:2002+Α1:2009 (Ρ2, R, FFA1). 

Τύπος φίλτρου σωματιδίων Ρ2, τύπος φίλτρου αερίων FFA1. 

Θα φέρει σήμανση CE, FFA1P2 R D, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και κωδικό 
του εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρθρο 26 μάσκα ολόκληρου προσώπου. 

Μάσκα πανοραμική ολόκληρου προσώπου κατάλληλη για φίλτρα αερίων – σκόνης ανατομικά 
σχεδιασμένη για σφράγιση από το μέτωπο έως το σαγόνι, με θύρα εκροής του ιδρώτα, αντιθαμβωτικό 
σχεδιασμό, η θέση του φίλτρου δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ορατότητα χαμηλά. 

Θα φέρει φίλτρο σωματιδίων Ρ3R PF10 βάρους όχι μεγαλύτερου από 100 γρ. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ405:2002+Α1:2009 (Ρ3, R, FFA1). 

Τύπος φίλτρου σωματιδίων Ρ2, τύπος φίλτρου αερίων FFA1. 

Το φίλτρο θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ143:2000+Α1 2007 (P3 R)  

Θα φέρει σήμανση CE, FFA1P2 R D, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και κωδικό 
του εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Ποσότητα: 19 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
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σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρθρο 27 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης.  

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης κεφαλής με αναδιπλούμενο φακό διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ100χιλ. 
κατασκευασμένη από βραδύκαυστο υλικό η οποία καλύπτει όλο το πρόσωπο. 

Φακοί ανασηκωνόμενοι σκίασης τουλάχιστον DIN10. 

Ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ175:1997 (S).  

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κατασκευαστής, 
Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου 
Πιστοποίησης, στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο). 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 42662100-5 

 

Άρθρο 28 Πυρίμαχη στολή. 

Πυρίμαχη στολή η οποία αποτελείται από σακάκι, παντελόνι και μπότες. 

Το σακάκι θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώματα αραμιδίου με υδρόφοβη κατεργασία και 
εξαιρετική θερμική αντοχή. 

Θα κλείνει με φερμουάρ το οποίο θα καλύπτεται από πατιλέτα. 

Στα μανίκια θα φέρει Velcro για ρύθμιση όπως και στο κολάρο. 

Θα φέρει τριπλή ανακλαστική ταινία στο στήθος, στην πλάτη και στους βραχίονες. 

Το σακάκι θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 469:2005 + A1:2006 / Xf2 Xr2 Y1 Z2, 
EN ISO 13688:2013 

Το παντελόνι θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώματα αραμιδίου αναπνεύσιμο, το εξωτερικό 
στρώμα θα έχει υποστεί με υδρόφοβη κατεργασία. 

Θα κλείνει με φερμουάρ το οποίο θα καλύπτεται . 

Θα διαθέτει ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες. 

Θα φέρει διπλή ανακλαστική ταινία στα πόδια. 
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Το παντελόνι θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 469:2005 + A1:2006 / Xf2 Xr2 Y1 
Z2, EN ISO 13688:2013 

Οι μπότες θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε πυρόσβεση. 

Θα είναι κατασκευασμένες από αδιάβροχο δέρμα πάχους τουλάχιστον 2,4χιλ. και εσωτερική 
υφασμάτινη επένδυση. 

Η σόλα θα είναι αντιολισθητική (SRC) με εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και τις υψηλές 
θερμοκρασίες, τουλάχιστον 300°C για τουλάχιστον 1min (HRO), ανθεκτική σε έλαια και πετρελαιοειδή 
και με καλή θερμική μόνωση (ΗΙ). 

Οι μπότες θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Category 
F2A. 

Ποσότητα: 2 σετ. 

Μεγέθη: L  - XL & 42-44 κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία έως την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

CPV: 18410000-6 - CA09-7 

 

Άρθρο 29 – στολή προστασίας από χημικά. 

Στολή ολόσωμη φόρμα, χημικής προστασίας ανθεκτική στη διάσχιση για προστασία από οξέα και 

χημικά. 

Αδιάβροχη 100%, αντιανεμική χωρίς φόδρα, με ενσωματωμένη κουκούλα, μανσέτες ασφαλείας στα 

μανίκια, με λάστιχο στους αστράγαλους, φερμουάρ με πατιλέτα επικάλυψης η οποία κουμπώνει με 

τρουκς. 

Υλικό κατασκευής διπλής όψης PVC με υφασμάτινο φορέα πολυέστερ ή αντίστοιχο με ίδιες 

τουλάχιστον ιδιότητες βάρους τουλάχιστον 360gr/m2. 

Η στολή θα φέρει πιστοποιήσεις κατά ΕΝ14605+Α1:2009 Type3, EN14605:2005+A1:2009 Type4, 

ΕΛΟΤ ΕΝ343:2003+Α1:2007, αντίσταση στην υδατοδιαπερατότητα:3, αντίσταση στην εξάτμιση:1, 

ΕΛΟΤ ΕΝ14605:2005+Α1:2009 τύπος χημικής προστατευτικής ενδυμασίας: Type 3, τύπος χημικής 

προστατευτικής ενδυμασίας: Type 4. 

Ποσότητα: 4 τεμάχια. 

Μεγέθη: 2 L, 2 XL. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 

και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 

προϊόντος, δελτίο δεδομένων προϊόντος, οδηγίες χρήσης. 

CPV: 18410000-6 - CA09-7 

 

Άρθρο 30 – στολή προστασίας μιας χρήσης. 
Το σετ αποτελείται από ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης με κάλυμμα κεφαλής και καλύμματα 

παπουτσιών. 

Η φόρμα είναι κατασκευασμένη από διαπνέον υλικό δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τουλάχιστον 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN1149-1:2006, EN1149-5:2008, 

EN1073-2:2002(Class 1) Excluding clause 4.2 (Puncture), EN13034:2005/A1:2009 (Type 6), EN 

ISO13982-1:2004/A1:2010 (Type 5), EN14126:2003(Type PB[6] - B / PB[5]- B). 

Είναι κατασκευασμένη από πολυστρωματικό λευκό υλικό υψηλής ποιότητας με μικροπορώδες φιλμ 

τουλάχιστον 65gsm και ενίσχυση στην πλάτη από πολυπροπυλένιο τουλάχιστον 55gsm. 

Φέρει ενσωματωμένη ελαστική κουκούλα, ένθετα μανίκια, ενίσχυση στον καβάλο και επένδυση με 

λάστιχο σε μανίκια, μέση και αστράγαλο. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

Μεγέθη: 10L, 10XL, 5 2XL. 

Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης αντιολισθητικό από ύφασμα με μικροπορώδες φιλμ 65gsm 

δοκιμασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13688:2013; 

EN13034:2005/A1:2009 (Type PB[6]); EN 14126:2003 (Type PB[6]-Β); ΕΝ1149-1:2006; EN 1149-

5:2008 

Φέρει αντιολισθητική .επίστρωση πολυουρεθάνης στη σόλα. 

Μήκος σόλας 15-16 εκ ±5% 

Ύψος 16,5 εκ. ±5% 

Άνοιγμα στον αστράγαλο 31,5 εκ. ±5% 

Χρώμα λευκό. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 

και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
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προϊόντος, δελτίο δεδομένων προϊόντος, οδηγίες χρήσης. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

CPV: 35113410-6 
 

 

Άρθρο 31 μπλουζάκια Τ-shirt 
Μπλουζάκι T-shirt με κοντό μανίκι από 100% βαμβάκι, από ανθεκτικό ύφασμα τουλάχιστον 160gr/m2  

χρώματος μπλε με ενισχυμένη ραφή στο πίσω μέρος της λαιμόκοψης, ελεγμένο έναντι επιβλαβών 

ουσιών OEKO-TEX®- Standard 100 

Ποσότητα: 125 τεμάχια. 

Μεγέθη: 30M, 30L, 30XL,35XXL 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 18331000-8 

 
 
Άρθρο 32 καπέλο 
Καπέλο υφασμάτινο τύπου τζόκεϊ εξάφυλλο χρώματος μπλε, ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του 

κεφαλιού (40 έως 60 εκ. τουλάχιστον) με σκιάδιο στο εμπρός μέρος. 

Θα φέρει τουλάχιστον έξι κεντημένες οπές για εξαερισμό. 

Σύνθεση: 100% βαμβακερό. 

Βάρος υφάσματος 250-270 gr/m2. 

Στο μέτωπο θα φέρει κέντημα με τα ακόλουθα «Δήμος Καρπενησίου – 2021». 

Ποσότητα: 74 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 18441000-2 

 
Άρθρο 33  Μπουφάν εργασίας αδιάβροχο. 
Μπουφάν εργασίας ψύχους αδιάβροχο διαπνέον με αποσπώμενο εσωτερικό τύπου fleece τουλάχιστον 

280gr/m2. 

To fleece θα έχει επεξεργασία κατά των κόμπων, θα μπορεί να φορεθεί αυτόνομα ως ζακέτα. 

Υλικό κατασκευής εξωτερικά τύπου Nylon Cordura 500D και τύπου 300D Oxford Ripstop με PU ή 

αντίστοιχα με ίδιες ιδιότητες με ενισχύσεις στους αγκώνες. 
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Θα κλείνει εμπρός στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ όπως και στα μανίκια. 

Το μπουφάν θα έχει σχεδιασμό με κάλυψη του φερμουάρ για προστασία από καιρικά φαινόμενα. 

Θα φέρει στο στήθος 2 ευμεγέθεις τσέπες οι οποίες θα κλείνουν με φερμουάρ. 

Θα φέρει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο στήθος, στην πλάτη και στα χέρια. 

Θα φέρει κουκούλα η οποία θα είναι αποσπώμενη και ψηλό γιακά για προστασία του αυχένα από το 

κρύο. 

Θα φέρει εσωτερικές τσέπες με άμεση πρόσβαση «Napoleon-style) χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει όλο 

το μπουφάν. 

Τα μανίκια θα φέρουν ρυθμιζόμενες μανσέτες με βέλκρο. 

Θα υπάρχει πρόβλεψη στο στήθος και στην πλάτη για την τοποθέτηση του λογότυπου του Δήμου. 

Θα φέρει στην πλάτη και στο στήθος λογότυπο με την επιγραφή ''Δήμος Καρπενησίου'' σε μακέτα που 

θα δοθεί από την υπηρεσία. 

Βασικό χρώμα μπλε με δευτερεύον το μαύρο. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Ποσότητα: 54 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 

και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρθρο 34  Παντελόνι εργασίας. 

Παντελόνι με ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα με υποδοχή τσέπη για επιγονατίδες, τουλάχιστον 4 τσέπες 
με ύφανση τύπου rip stop  ή παρόμοια για μεγάλη αντοχή στη διάσχιση. 

Υλικό κατασκευής πολυέστερ – βαμβάκι σε αναλογία 65%-35% ±5%. 

Βάρος υφάσματος: 235g/m2 ±5%. 

Βασικό χρώμα μπλε σκούρο. 

Θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια σε όλη την περιφέρεια και ανακλαστικές 
λεπτομέρειες στα γόνατα. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Ποσότητα: 91 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 35113470-4 

 

Άρθρο 35 – φόρμα εργασίας, παντελόνι τιράντα. 
Παντελόνι τιράντα βαμβακερό με εργονομικό σχεδιασμό με πολλές λειτουργικές τσέπες στο στήθος, 

στο πίσω μέρος, στα μπατζάκια. 

Φέρει λάστιχο στην πλάτη στο σημείο ένωσης τιράντας με το παντελόνι, οι τιράντες είναι ρυθμιζόμενες 

με εύκολο κούμπωμα. 

Υλικό κατασκευής βαμβάκι 100%. 

Βάρος: 240g/m2 ±5%. 

Βασικό χρώμα μπλε σκούρο. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Ποσότητα: 63 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 

αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 

και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 35113470-4 

 

Άρθρο 36 νιτσεράδες 

Νιτσεράδα σετ σακάκι με φερμουάρ και παντελόνι. 

Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά, διπλές μανσέτες στα μανίκια και 
κορδόνι σύσφιξης στη μέση. 

Το παντελόνι φέρει τρούκς στα μπατζάκια και λάστιχο στη μέση. 

Υλικό κατασκευής 100 PU/Πολυουρεθάνη. 

Σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13688:2013 & ΕΛΟΤ ΕΝ 343:2019 (αντίσταση στην 
υδατοδιαπερατότητα: 4, αντοχή στην εξάτμιση: 1). 

Θα φέρει στην πλάτη λογότυπο με την επιγραφή ''Δήμος Καρπενησίου'' σε μακέτα που θα δοθεί από 
την υπηρεσία. 

Ποσότητα: 55 τεμάχια. 
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Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρθρο 37 Ποδιές αδιάβροχες 

Ποδιά αδιάβροχη διαστάσεων τουλάχιστον 75Χ110εκ. από PPE Cat I η αντίστοιχο υλικό η οποία έχει 
κατασκευαστεί με βάση τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που διευκρινίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425 και αποτελεί ΜΑΠ Κατηγορίας Ι για προστασία 
από ήσσονος σημασίας κινδύνους, που όταν επιδρούν βαθμιαία, γίνονται αντιληπτοί από το χρήστη 
έγκαιρα και χωρίς δυσμενείς συνέπειες 

Αδιάβροχη 100% ποδιά από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC 

Ποσότητα: 14 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δελτίο δεδομένων προϊόντος. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρθρο 38 Ανακλαστικά γιλέκα  

Χρησιμοποιούνται με σκοπό την οπτική επισήμανση του χρήστη στο ηλιακό φως ή και στο σκοτάδι. 

Προδιαγραφές: Για την κατασκευή έχουν ληφθεί υπόψη τα κατωτέρω πρότυπα : 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Class 2 

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 

EN ISO 20471_ κλάσης 2 πιστοποίηση υψηλής διακριτικότητας. 

Υλικά κατασκευής: 

Πολυεστέρας (knitted fabric) 100% βάρους περίπου 110  5 gr/m2 

Χρώμα: Φωσφορίζον κίτρινο. 

Αντανακλαστικό υλικό: Αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκη κλάσης 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 20471. 
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Αριθμός πλυσιμάτων:max 25. 

Αριθμός στεγνών καθαρισμών: max 20. 

Κλωστές: κλωστή polyester 

Τα γιλέκα κλείνουν μπροστά με Velcro. 

Στο τελείωμα φέρουν ρέλι nylon χρώματος γκρι. 

Ποσότητα : 220 τεμάχια.  

μεγέθη 80 L, 80 XL, 60 2XL. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Θα φέρει στην πλάτη ευμέγεθες το λογότυπο του Δήμου σε μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση συμμόρφωσης “CE” του κατασκευαστή του προϊόντος δελτίο δεδομένων 
προϊόντος. 

CPV: 35113440-5 

 

Άρθρο 39 Ωτοασπίδες.  

Ωτοασπίδες Κεφαλής σχεδιασμένες με γνώμονα την άνεση & ασφάλεια του 
εργαζόμενου, υψηλής απόδοσης & εξαιρετικής ποιότητας για επαγγελματική 
χρήση.  

Ανθεκτικό, ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα για τέλεια εφαρμογή. 

SECURE 1H, EN 352-1:2002, H-30dB M-23dB L-15dB SNR 26dB.  

Βάρος έως  235gr. 

PROTECTION LEVEL 1_SECURE 1_ (Πράσινο χρώμα): Κωδικοποίηση χρωμάτων 
για ευκολότερη επιλογή & ιχνηλασιμότητα 

Ατομική συσκευασία σε κουτί 

S1H-S2H-S3H – Ωτοασπίδες Κεφαλής SECURE 1, 2, 3  

Ποσότητα: 15 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος 
αλλά και για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό για τη διακίνηση 
και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ατομικής προστασίας σειράς ISO 45001:2008 για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του 
προϊόντος, δήλωση συμμόρφωσης “CE” του κατασκευαστή του προϊόντος δελτίο δεδομένων 
προϊόντος. 
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CPV: 35810000-5 

 

Άρθρο 38 – Δείγματα. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής αναδόχου θα πρέπει έως την προηγούμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού από τη 
διεκδίκηση του αντιστοίχου είδους, στην υπηρεσία δείγματα εις διπλούν για τα είδη για τα οποία θα 
καταθέσουν προσφορά. 

Μεγέθη δειγμάτων: 44 για το μποτάκι ασφαλείας, 10 ή XL για τα γάντια, XL για τη νιτσεράδα.  

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές. 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται 
στην παρούσα δεν γίνονται δεκτά.  

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα προμηθευτή μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/6/2021   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  



72 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ 
κωδικός 

προϋπολο- 
γισμού 2021 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 
ΓΙΣΜΟΥ 

ΦΠΑ 
% ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ € ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 2 άρβυλα ασφαλείας, 
ζεύγος 

10.6063.003 0 

82,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

9.659,60 

15.6063.005 10 820,00 196,80 1.016,80 
20.6063.003 20 1.640,00 393,60 2.033,60 
25.6063.003 12 984,00 236,16 1.220,16 
30.6063.003 25 2.050,00 492,00 2.542,00 
35.6063.003 8 656,00 157,44 813,44 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 20 1.640,00 393,60 2.033,60 

2 3 γαλότσες ασφαλείας, 
ζεύγος 

10.6063.003 1 

20,50 24,00 

20,50 4,92 25,42 

1.271,00 

15.6063.005 4 82,00 19,68 101,68 
20.6063.003 10 205,00 49,20 254,20 
25.6063.003 10 205,00 49,20 254,20 
30.6063.003 10 205,00 49,20 254,20 
35.6063.003 5 102,50 24,60 127,10 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 10 205,00 49,20 254,20 

3 4 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά και 
ασφαλείας, ζεύγος 

10.6063.003 1 

61,00 24,00 

61,00 14,64 75,64 

756,40 

15.6063.005 5 305,00 73,20 378,20 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 4 244,00 58,56 302,56 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

4 5 παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολογικά, ζεύγος 

10.6063.003 0 

73,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

271,56 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 3 219,00 52,56 271,56 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Μελέτης: 57/2021 

Θέμα:  Προμήθεια ειδών προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. 

 Προϋπολογισμός  54.779,53 € 

 Χρήση: 2021 
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5 6 Γάντια από PVC, ζεύγος 

10.6063.003 0 

5,50 24,00 

0,00 0,00 0,00 

682,00 

15.6063.005 5 27,50 6,60 34,10 
20.6063.003 10 55,00 13,20 68,20 
25.6063.003 40 220,00 52,80 272,80 
30.6063.003 20 110,00 26,40 136,40 
35.6063.003 10 55,00 13,20 68,20 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 15 82,50 19,80 102,30 

6 7 γάντια από νιτρίλιο, 
τεμάχιο 

10.6063.003 100 

0,33 6,00 

33,00 1,98 34,98 

244,86 

15.6063.005 100 33,00 1,98 34,98 
20.6063.003 100 33,00 1,98 34,98 
25.6063.003 150 49,50 2,97 52,47 
30.6063.003 200 66,00 3,96 69,96 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 10 3,30 0,20 3,50 
70.6063.003 40 13,20 0,79 13,99 

7 8 γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο, ζεύγος  

10.6063.003 0 

6,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.532,64 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 30 180,00 43,20 223,20 
25.6063.003 56 336,00 80,64 416,64 
30.6063.003 50 300,00 72,00 372,00 
35.6063.003 40 240,00 57,60 297,60 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 30 180,00 43,20 223,20 

8 9 γάντια δερματοπάνινα 
γενικής χρήσης, ζεύγος  

10.6063.003 0 

3,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.194,80 

15.6063.005 20 60,00 14,40 74,40 
20.6063.003 200 600,00 144,00 744,00 
25.6063.003 140 420,00 100,80 520,80 
30.6063.003 150 450,00 108,00 558,00 
35.6063.003 30 90,00 21,60 111,60 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 50 150,00 36,00 186,00 

9 10 
Γάντια 

Ηλεκτροσυγκολλητών, 
ζεύγος  

10.6063.003 0 

7,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

34,72 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 4 28,00 6,72 34,72 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

10 11 Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης, τεμάχιο 

10.6063.003 500 

0,29 6,00 

145,00 8,70 153,70 

891,46 

15.6063.005 700 203,00 12,18 215,18 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 1000 290,00 17,40 307,40 
30.6063.003 700 203,00 12,18 215,18 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
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11 12 Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου, ζεύγος  

10.6063.003 0 

62,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

768,80 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 10 620,00 148,80 768,80 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

12 13 Γυαλιά ασφαλείας, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

4,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

188,48 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 5 20,00 4,80 24,80 
25.6063.003 10 40,00 9,60 49,60 
30.6063.003 8 32,00 7,68 39,68 
35.6063.003 5 20,00 4,80 24,80 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 10 40,00 9,60 49,60 

13 14 
Γυαλιά ασφαλείας 
κλειστού τύπου, 

τεμάχιο 

10.6063.003 0 

14,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

156,24 

15.6063.005 1 14,00 3,36 17,36 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 6 84,00 20,16 104,16 
35.6063.003 2 28,00 6,72 34,72 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

14 15 Επιγονατίδες 
Εξωτερικές, ζεύγος  

10.6063.003 0 

32,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

595,20 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 5 160,00 38,40 198,40 
30.6063.003 5 160,00 38,40 198,40 
35.6063.003 5 160,00 38,40 198,40 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

15 16 Ημίκρανο με διάφανη 
προσωπίδα, τεμάχιο 

10.6063.003 0 

30,30 24,00 

0,00 0,00 0,00 

225,43 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 4 121,20 29,09 150,29 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 2 60,60 14,54 75,14 

16 17 
Κράνη ασφαλείας 
γενικής χρήσεως, 

τεμάχιο 

10.6063.003 0 

9,90 24,00 

0,00 0,00 0,00 

245,52 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 5 49,50 11,88 61,38 
30.6063.003 5 49,50 11,88 61,38 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 5 49,50 11,88 61,38 

70.6063.003 5 49,50 11,88 61,38 
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17 18 
Κράνη ασφαλείας για 
προστασία από πτώση, 

τεμάχιο 

10.6063.003 0 

98,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

243,04 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 1 98,00 23,52 121,52 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 1 98,00 23,52 121,52 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

18 19 

Ολόσωμες εξαρτήσεις, 
ανακόπτες, 

αποσβεστήρες & σχοινί 
ασφαλείας, σετ. 

10.6063.003 0 

232,70 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.731,29 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 2 465,40 111,70 577,10 
30.6063.003 2 465,40 111,70 577,10 
35.6063.003 2 465,40 111,70 577,10 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

19 20 
Ποδιά 

ηλεκτροσυγκολλητών, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

45,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

111,60 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 2 90,00 21,60 111,60 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

20 21 

Προσαρτήματα 
ασφαλείας 

ηλεκτροσυγκολλητών, 
σετ 

10.6063.003 0 

90,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

223,20 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 2 180,00 43,20 223,20 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

21 22 Αναπνευστική 
Συσκευή, σετ 

10.6063.003 0 

1.093,95 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.713,00 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 2 2.187,90 525,10 2.713,00 

22 23 

μάσκα προστασίας 
αναπνοής μιας χρήσης 

κατηγορίας FFP2, 
τεμάχιο 

10.6063.003 581 

1,90 6,00 

1.103,90 66,23 1.170,13 

5.719,76 

15.6063.005 300 570,00 34,20 604,20 
20.6063.003 510 969,00 58,14 1.027,14 
25.6063.003 500 950,00 57,00 1.007,00 
30.6063.003 512 972,80 58,37 1.031,17 
35.6063.003 136 258,40 15,50 273,90 
40.6063.001 100 190,00 11,40 201,40 
70.6063.003 201 381,90 22,91 404,81 

23 24 

μάσκα προστασίας 
αναπνοής μιας χρήσης 

κατηγορίας FFP3, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

7,00 6,00 

0,00 0,00 0,00 

2.374,40 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 30 210,00 12,60 222,60 
25.6063.003 100 700,00 42,00 742,00 
30.6063.003 100 700,00 42,00 742,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
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70.6063.003 90 630,00 37,80 667,80 

24 25 μάσκα ημίσεως 
προσώπου, τεμάχιο 

10.6063.003 0 

31,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

961,00 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 2 62,00 14,88 76,88 
25.6063.003 5 155,00 37,20 192,20 
30.6063.003 10 310,00 74,40 384,40 
35.6063.003 3 93,00 22,32 115,32 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 5 155,00 37,20 192,20 

25 26 μάσκα ολόκληρου 
προσώπου, τεμάχιο 

10.6063.003 0 

102,90 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.424,32 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 2 205,80 49,39 255,19 
25.6063.003 5 514,50 123,48 637,98 
30.6063.003 4 411,60 98,78 510,38 
35.6063.003 3 308,70 74,09 382,79 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 5 514,50 123,48 637,98 

26 27 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

35,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

86,80 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 2 70,00 16,80 86,80 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

27 28 Πυρίμαχη στολή, σετ 

10.6063.003 0 

681,90 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.691,11 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 2 1.363,80 327,31 1.691,11 

28 29 στολή προστασίας από 
χημικά, τεμάχιο 

10.6063.003 0 

97,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

481,12 

15.6063.005 2 194,00 46,56 240,56 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 2 194,00 46,56 240,56 

29 30 στολή προστασίας μιας 
χρήσης, σετ 

10.6063.003 0 

13,85 24,00 

0,00 0,00 0,00 

429,35 

15.6063.005 5 69,25 16,62 85,87 
20.6063.003 10 138,50 33,24 171,74 
25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
30.6063.003 10 138,50 33,24 171,74 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

30 31 Μπλουζάκια t-shirt, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

3,29 24,00 

0,00 0,00 0,00 

509,95 

15.6063.005 10 32,90 7,90 40,80 
20.6063.003 15 49,35 11,84 61,19 
25.6063.003 30 98,70 23,69 122,39 
30.6063.003 40 131,60 31,58 163,18 
35.6063.003 10 32,90 7,90 40,80 
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40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 20 65,80 15,79 81,59 

31 32 καπέλο, τεμάχιο. 

10.6063.003 4 

3,20 24,00 

12,80 3,07 15,87 

293,63 

15.6063.005 16 51,20 12,29 63,49 
20.6063.003 15 48,00 11,52 59,52 
25.6063.003 12 38,40 9,22 47,62 
30.6063.003 14 44,80 10,75 55,55 
35.6063.003 3 9,60 2,30 11,90 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 10 32,00 7,68 39,68 

32 33 Μπουφάν εργασίας 
αδιάβροχο, τεμάχιο 

10.6063.003 0 

88,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

5.892,48 

15.6063.005 1 88,00 21,12 109,12 
20.6063.003 12 1.056,00 253,44 1.309,44 
25.6063.003 11 968,00 232,32 1.200,32 
30.6063.003 10 880,00 211,20 1.091,20 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 20 1.760,00 422,40 2.182,40 

33 34 Παντελόνι εργασίας, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

26,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.933,84 

15.6063.005 2 52,00 12,48 64,48 
20.6063.003 12 312,00 74,88 386,88 
25.6063.003 24 624,00 149,76 773,76 
30.6063.003 25 650,00 156,00 806,00 
35.6063.003 8 208,00 49,92 257,92 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 20 520,00 124,80 644,80 

34 35 
φόρμα εργασίας 

παντελόνι τιράντα, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

26,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.031,12 

15.6063.005 5 130,00 31,20 161,20 
20.6063.003 10 260,00 62,40 322,40 
25.6063.003 22 572,00 137,28 709,28 
30.6063.003 21 546,00 131,04 677,04 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 5 130,00 31,20 161,20 

35 36 νιτσεράδες, σετ. 

10.6063.003 0 

37,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.523,40 

15.6063.005 5 185,00 44,40 229,40 
20.6063.003 15 555,00 133,20 688,20 
25.6063.003 12 444,00 106,56 550,56 
30.6063.003 8 296,00 71,04 367,04 
35.6063.003 3 111,00 26,64 137,64 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 12 444,00 106,56 550,56 

36 37 Ποδιές αδιάβροχες, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

4,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

69,44 

15.6063.005 8 32,00 7,68 39,68 
20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
25.6063.003 4 16,00 3,84 19,84 
30.6063.003 2 8,00 1,92 9,92 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

37 38 ανακλαστικά γιλέκα, 
τεμάχιο 

10.6063.003 0 

4,70 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.282,16 
15.6063.005 10 47,00 11,28 58,28 
20.6063.003 42 197,40 47,38 244,78 
25.6063.003 40 188,00 45,12 233,12 
30.6063.003 70 329,00 78,96 407,96 
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35.6063.003 15 70,50 16,92 87,42 
40.6063.001 17 79,90 19,18 99,08 
70.6063.003 26 122,20 29,33 151,53 

38 39 ωτοασπίδες, τεμάχιο  

10.6063.003 0 

18,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

334,80 

15.6063.005 2 36,00 8,64 44,64 
20.6063.003 2 36,00 8,64 44,64 
25.6063.003 5 90,00 21,60 111,60 
30.6063.003 6 108,00 25,92 133,92 
35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 
40.6063.001 0 0,00 0,00 0,00 
70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

10.6063.003  1.376,20 99,55 1.475,75 

54.779,53 

15.6063.005  3.031,85 582,56 3.614,41 
20.6063.003  6.832,05 1.421,53 8.253,58 
25.6063.003  9.585,00 1.942,29 11.527,29 
30.6063.003  10.243,20 2.108,84 12.352,04 
35.6063.003  3.128,20 704,26 3.832,46 
40.6063.001  322,70 42,65 365,35 
70.6063.003  10.921,90 2.436,74 13.358,64 

ΣΥΝΟΛΑ  45.441,10 9.338,42 54.779,53   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/6/2021   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων 
του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

 Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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.» 

 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 Ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 57/2021 

Θέμα:  Προμήθεια ειδών προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. 

 Προϋπολογισμός:  54.779,53€ 

 Χρήση: 2021 
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 π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 
τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & 
μέσα προληπτικής ιατρικής, 

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

 Υ.Α. οικ. 31119/2008/B’990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 Υ.Α. 43726/2019/Β’2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

 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, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 54.779,53€ , θα βαρύνει τις υπό κωδικό ΚΑ 10.6063.003 
(1.475,75€), 15.6063.005 (3.614,41€), 20.6063.003 (8.253,58€), 25.6063.003 (11.527,29€), 
30.6063.003 (12.352,04€), 35.6063.003 (3.832,46€), 40.6063.001 (365,35€), 70.6063.003 
(13.358,64€) πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 

 

Άρθρο 4ο  Τόπος εκτέλεσης χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν όπως προβλέπεται ανά άρθρο στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου. 

 

Άρθρο 5ο  ανακήρυξη αναδόχου. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος ανά υπό προμήθεια είδος. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την υπηρεσία, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα της ανάθεσης. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Παραλαβή. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221. 
(άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 του άρθρου 22 του Ν. 
4441/16. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/6/2021   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 8882/13-7-2021) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα57)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα58) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………….. ποσού ………………….……. ευρώ59. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………60 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

                                                             
57  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
58  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
59  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
60   ο.π. υποσ. 3. 
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..61  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................62 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «(τίτλος σύμβασης)»/ για το/α 

τμήμα/τα ...............63  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης σας μέσα σε .................... ημέρες 64 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 65. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

                                                             
61  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
62  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
63 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
64  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
65  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της66.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε67. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

  

                                                             
66  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
67  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 8882/13-7-2021) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «(τίτλος σύμβασης)», σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου .... 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2021) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ..... 

Στο Καρπενήσι  σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντες, 

την παρούσα, αφενός ο Δήμος Καρπενησίου , ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει 

στην Ύδρας 6 με Α.Φ.Μ. 998895715 και Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου  και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Κεραμάρη  και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με 

την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. 

«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. 

................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με 

το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το 

αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 

…………………………………………. (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια 

……………………………………… για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της 

………………………………………..σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται 

βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στην αποθήκη  του Δήμου : 

 επί της οδού Προυσιωτίσσης 1  

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε σαράντα 
(40 )  ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού όπως προβλέπεται ανά άρθρο 
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την 

Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στα 

γραφεία ή στην αποθήκη κάθε Υπηρεσίας. 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του 

Τμήματος …………………………………………………….. 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το 

τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον 

Προμηθευτή στο Τμήμα ……………………………… στον ….  όροφο του κτιρίου όπου 

στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των 

Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να 

προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα 

μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά 

την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον 

προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) 

ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 



89 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201668 

γ) Κράτηση 0,07% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.69 Επί  της κράτησης αυτής 

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος . 

                                                             
68 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 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
69 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα υπάρχουν οι με αριθμ. πρωτ 

8020,8021,8022,8023,8024,8026,8027,8028/2021 αποφάσεις δέσμευσης 

πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικήςπροστασίας με α/α 

984,985,986,987,988,989,990,991/28-62021  καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 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 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής70  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την 

επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης 

προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

                                                             
7070 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν 

συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή 

και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 

προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο 

Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να 

προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για 

την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 

όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 

σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από 

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η 

οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σαράντα (40 ) ημέρες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. 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) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 

ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. 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 (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα 

λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό ……………… αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο 

ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το 

ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών  του 

Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                       Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων 
του Δήμου. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.779,53€ 
Χρήση: 2021 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ Ο Υ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΦΠΑ 
% ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ € ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ € 

1 2 άρβυλα ασφαλείας, ζεύγος 95  24,00    

2 3 γαλότσες ασφαλείας, 
ζεύγος 50  24,00    

3 4 Παπούτσια αντιολισθητικά 
και ασφαλείας, ζεύγος 10  24,00    

4 5 παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολογικά, ζεύγος 3  24,00    

5 6 Γάντια από PVC, ζεύγος 100  24,00    

6 7 γάντια από νιτρίλιο, 
τεμάχιο 700  6,00    

7 8 γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο, ζεύγος  206  24,00    

8 9 γάντια δερματοπάνινα 
γενικής χρήσης, ζεύγος  590  24,00    

9 10 
Γάντια 

Ηλεκτροσυγγολητών, 
ζεύγος  

4  24,00    
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10 11 Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης, τεμάχιο 2900  6,00    

11 12 Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου, ζεύγος  10  24,00    

12 13 Γυαλιά ασφαλείας, τεμάχιο 38  24,00    

13 14 Γυαλιά ασφαλείας κλειστού 
τύπου, τεμάχιο 9  24,00    

14 15 Επιγονατίδες Εξωτερικές, 
ζεύγος  15  24,00    

15 16 Ημίκρανο με διάφανη 
προσωπίδα, τεμάχιο 6  24,00    

16 17 Κράνη ασφαλείας γενικής 
χρήσεως, τεμάχιο 20  24,00    

17 18 
Κράνη ασφαλείας για 
προστασία από πτώση, 

τεμάχιο 
2  24,00    

18 19 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, 

ανακόπτες, αποσβεστήρες 
& σχοινί ασφαλείας, σετ. 

6  24,00    

19 20 
Ποδιά 

ηλεκτροσυγκολλητών, 
τεμάχιο 

2  24,00    

20 21 Προσαρτήματα ασφαλείας 
ηλεκτροσυγκολλητών, σετ 2  24,00    

21 22 Αναπνευστική Συσκευή, 
σετ 2  24,00    

22 23 
μάσκα προστασίας 

αναπνοής μιας χρήσης 
κατηγορίας FFP2, τεμάχιο 

2840  6,00    

23 24 
μάσκα προστασίας 

αναπνοής μιας χρήσης 
κατηγορίας FFP3, τεμάχιο 

320  6,00    

24 25 μάσκα ημίσεως προσώπου, 
τεμάχιο 25  24,00    

25 26 μάσκα ολόκληρου 
προσώπου, τεμάχιο 19  24,00    

26 27 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 
τεμάχιο 

2  24,00    

27 28 Πυρίμαχη στολή, σετ 2  24,00    

28 29 στολή προστασίας από 
χημικά, τεμάχιο 4  24,00    

29 30 στολή προστασίας μιας 
χρήσης, σετ 25  24,00    

30 31 Μπλουζάκια t-shirt, 
τεμάχιο 125  24,00    

31 32 καπέλο, τεμάχιο. 74  24,00    
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32 33 Μπουφάν εργασίας 
αδιάβροχο, τεμάχιο 54  24,00    

33 34 Παντελόνι εργασίας, 
τεμάχιο 91  24,00    

34 35 φόρμα εργασίας παντελόνι 
τιράντα, τεμάχιο 63  24,00    

35 36 νιτσεράδες, σετ. 55  24,00    

36 37 Ποδιές αδιάβροχες, τεμάχιο 14  24,00    

37 38 ανακλαστικά γιλέκα, 
τεμάχιο 220  24,00    

38 39 ωτοασπίδες, τεμάχιο  15  24,00    
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: ………/………/2021 
 
 
 

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΕΝΤΥΠΑ  ΕΕΕΣ 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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]) www.promitheus.gov.gr

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.



Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998895715
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): www.karpenissi.gr
Πόλη: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Οδός και αριθμός: ΥΔΡΑΣ 6
Ταχ. κωδ.: 36100
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΑΣ
Τηλέφωνο: 2237350086 - 2237350061
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: k.kelesi@0716.syzefxis.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια ειδών προστασίας για τη κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά είδος για την
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών προστασίας για το έτος 2021 για τις ανάγκες
του Δήμου, προϋπολογισμού 54.779,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει): 8866/13.7.2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα



Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
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

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

-

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:



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

-

Ταυτότητα της οντότητας
-

Τύπος ταυτότητας
-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

-

Ταυτότητα της οντότητας
-

Τύπος ταυτότητας
-

-

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:

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

..

-

-



-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι



Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

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:
Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

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

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι



Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι



Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής



Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/
γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/
γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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


