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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό  33 / 2020 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, σήμερα την 04
η
 του 

μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15181/3-9-20200 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και απεστάλη 

ηλεκτρονικά στα μέλη της και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, 

άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως 

συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών 

συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 

λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του 

άρθρου  67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 

είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της από  30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, την υπ. αριθμ. 

40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των 

έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στη Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου από 1-9-2020, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 Ώρα  έναρξης της συνεδρίασης: 09.00 πμ 

 Ώρα λήξης της συνεδρίασης: 10.00πμ, 
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 Τρόπος διεξαγωγής Συνεδρίασης: μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

  Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.: 
Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:  

k.mandalaki@hersonisos.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη 

Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής  (Τηλ: 2813404645), κατά 

τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09.00 πμ – 10.00π.μ.). 

     Δήλωσαν παρόντες              Απόντες 

1. Σέγκος Ιωάννης, Πρόεδρος                κανείς 

2. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

3. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

4. Χειρακάκης Γεώργιος     

5. Πλευράκης Εμμανουήλ 

6. Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

7. Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 

απόντος τακτικού Φραγκιαδάκη Βαρδή 

 

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω  προστασίας  

δημόσιας υγείας και δημοσίου συμφέροντος (προστασία των  λουομένων 

στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου) διασφάλισης της ανθρώπινης 

ζωής και λόγω προθεσμιών. 

 

Τηρήθηκαν πρακτικά από την κα Μανδαλάκη Αικατερίνη, υπάλληλο του 

Δήμου Χερσονήσου. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία. 

 

ΘΕΜΑ  3
ο
 : «Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020 ». 

Αριθμός  Απόφασης    353  /  2020 

 

O Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 

πρωτ. 15181/3-9-2020 πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε 

τα μέλη της για την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης, λόγω του ότι τα προς 

συζήτηση θέματα αφορούν προστασία  δημόσιας υγείας και δημοσίου 

mailto:k.mandalaki@hersonisos.gr
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συμφέροντος (προστασία των  λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του 

Δήμου) διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής και εκπνοή προθεσμιών. 

 

Στη  συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της 

συνεδρίασης.  

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είχε αποστείλει στα μέλη της, με 

email, την από 2-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η 

οποία αναφέρει τα εξής: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει  

 του ν. 4412/2016 (Α΄147) «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. 

 του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».  

 του N. 4555/ΦΕΚ 133Α ΄/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»  

 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας – Ανάρτηση Νόμων & 

Πράξεων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

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

 το ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]», 

 της ΚΥΑ 53361/2006 (Β΄ 1503) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  
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 Της ΚΥΑ ΤΤ36586/2007 (Β΄ 1323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-

2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

 της ΚΥΑ 31119/2008 (Β΄ 990) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 της K.Y.A. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208Β/08-06-2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπ. αριθ. Κ.Υ.Α. 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 4584Β/13-12-2019),  

 

Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών συνέταξε την αριθμ. 18/2020 Μελέτη της με 

τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020», 

προϋπολογισμού  58.142,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  
 
Στον πρ/σμό τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις  για τον σκοπό 

αυτό και συγκεκριμένα στους κάτωθι Κωδικούς Εξόδων : 
 

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 
10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0002 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με 
πίστωση  25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 
 

Εισηγούμαστε : 

1. Την έγκριση εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων έτους 2020» με Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με την υπ’ αριθ. 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης 

Διοικητικών  Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού 58.142,44 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% και  6% 

2. Την έγκριση της με αριθμό 18/2020 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

προϋπολογισμού 58.142,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6% με 

τίτλο «Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 
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έτους 2020» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού.  

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, 

Χειρακάκης Γεώργιος και Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ, κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά όλα τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

απέστειλε  και το από 4-9-2020 email όπου δήλωσε την θετική ψήφο 

του. 

 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πλευράκης Εμμανουήλ, κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά όλα τα θέματα 

της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, 

αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απόντος τακτικού κ. 

Φραγκιαδάκη Βαρδή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, δήλωσε 

ψηφίζει θετικά για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.    

 

 Ο δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Διαμαντάκης Εμμανουήλ, στο από 3-9-2020 email 

του δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά σε όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.   

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη:  

 

1. Την από 2-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

1. Την αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που 

αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 

έτους 2020 συνολικού προϋπολογισμού 58.142,44 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 6%. (κόστος προμήθειας 

χωρίς ΦΠΑ 47.695,00 €, ΦΠΑ 24%  10.114,32 €, ΦΠΑ 6%  333,12 € 

= 58.142,44 €). 

2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 

3. Τις αριθμ. 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456  και 457/49-2020 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με τις οποίες δεσμεύονται 

πιστώσεις 10.000,00 €, 1.000,00 €, 25.000,00 €, 5.000,00 €, 15.000,00 

€, 3.000,00 €, 1.000,00 €, 6.331,44 € αντίστοιχα 
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4. Το από 3-9-2020 email  του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμαντάκη 

Εμμανουήλ, ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά. 

5. Τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των Δημοτικών Συμβούλων  κκ 

Ανυφαντάκη Εμμανουήλ, Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ,  Χειρακάκη 

Γεωργίου και το από 4-9-2020 email του κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ, 

οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, 

6. Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Πλευράκη Εμμανουήλ, ο 

οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης  

7. Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιου, ο 

οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης 

8. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, 

9. τις διατάξεις του Ν. 4421/2016 

10. τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018   

 

Διαπιστώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  : 

 

 

1. Εγκρίνει την με αριθμό 18/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών που αφορά την προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων έτους 2020», συνολικού προϋπολογισμού 58.142,44 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 6%.  

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας «μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων έτους 2020» , με συνοπτικό διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με την υπ’ αριθ. 

18/2020 Μελέτη. 

3. Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 

της ανωτέρω προμήθειας. 

4. Ορίζει την Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών  που απαρτίζεται από τους παρακάτω μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου:  

Τακτικά μέλη  
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 Ιατρούδη Βασιλεία, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 

 Υφαντή Σοφία, κατηγορία/κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων / 

Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών 

 Χανιωτάκη Στυλιανή , κατηγορία/κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού 

Λογιστικού   

      Αναπληρωματικά μέλη 

 Κριτσωτάκη Χριστοθέα, κατηγορίας κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων 

Μηχανικών 

 Τζαγάκης Μιχαήλ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών  

 Τακάκης Σταύρος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 

5. Ορίζει την Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης που 

απαρτίζεται από τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου 

Χερσονήσου 

Τακτικά μέλη 

 Βασιλάκης Νικόλαος, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού 

Λογιστικού   

 Καραγιάννης Μύρωνας, κατηγορία/κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής 

Αστυνομίας 

 Πατεράκη Μαρία, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού  

Αναπληρωματικά μέλη 

 Χρονάκης Γεώργιος, κατηγορία/κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων 

 Σπανάκη Έλμα, κατηγορία/κλάδου, ΠΕ1 Διοικητικού 

 Τζαγκαράκη Στεφανία, κατηγορία/κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών 

6.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

7. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»   

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 58.047,94 ΕΥΡΩ 

 

ΜΕΛΕΤΗ 18/2020 

 

CPV: 18100000-0 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ 

Πόλη ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 70014 

Τηλέφωνο 2813404635 

Φαξ 2813404608 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@hersonisos.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες 

διαγωνιστικής διαδικασίας1 

ΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, (ΤΗΛ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813 404635) 

Αρμόδιος για τεχνικά θέματα 
ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ, (ΤΗΛ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813404614) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 
http://www.hersonisos.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Ο.Τ.Α)3 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

                                                           
1 

Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο 
αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  

του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) 
κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

4
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) 
Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) 
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) 
Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

mailto:promithies@hersonisos.gr
http://www.hersonisos.gr/
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.hersonissos.gr/press-

release/contests.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης5 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές 

Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 10.000,00 €, Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00 €, Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση ποσού 25.000,00 €, Κ.Α.: 

25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00 €, Κ.Α.: 

30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, με πίστωση ποσού 15.000,00 € 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00 €, Κ.Α.: 

50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00 €, σχετικές 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Χερσονήσου 6  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων», όπως περιγράφεται στην με αριθμό 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 58.047,94 € με το ΦΠΑ  με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων» που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18100000-0.  

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για  το σύνολο της προμήθειας.7 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.047,94 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  και ΦΠΑ 6%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

47.695,00) € 

Το σύνολο της προμήθειας θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2020, με δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες πέραν της λήξης της, λόγω ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση της σύμβασης δεν θα επιφέρει υπέρβαση της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά 
                                                           
5
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

6
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους 

οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
7
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 

περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.  

Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου και κατόπιν εντολής, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, στα 

μέτρα - μεγέθη που θα ζητηθούν και στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες 

του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης.  

Η εντολή θα δίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 

παραδόσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: (Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Π1/842/11-04-2013 έγγραφο του Υπ. 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/νση Κρατικών 

Προμηθειών) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους 

προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια Μέσα Ατομικής Προστασίας για τα οποία 

απαιτείται CE:  

• Πιστοποίηση-Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή μεταφρασμένη στην ελληνική    

γλώσσα 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  - επί ποινή αποκλεισμού -  για τα είδη που διαθέτουν σήμανση CE 

να αναφέρει στις τεχνικές προδιαγραφές τα πρότυπα και τα αντίστοιχα εικονόσημα όπου 

απαιτούνται. 

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για όσα είδη απαιτείται δείγμα από 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Μη προσκόμιση των δειγμάτων επιφέρει ποινή αποκλεισμού εκτός 

από τα είδη με Α/Α 22. Μονωτικά Εργαλεία και με Α/Α 38 Αναπνευστική Συσκευή. Οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση οι επί μέρους ποσότητες των ειδών ανά μέγεθος, θα καθοριστούν κατά την 

έναρξη ισχύος της σύμβασης του Δήμου με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί προμηθευτής της 

παρούσας προμήθειας, με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως 

αυτές θα έχουν προκύψει και σύμφωνα με τη σχετική κρίση του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου 

Χερσονήσου.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει 8 τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
                                                           
8
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

9
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,11 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών12 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας 

& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης 

την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669/9-12-2019 (ΦΕΚ 

4584/Β/13-12-2019)  

την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και την Κ.Υ.Α. 

                                                                                                                                                                             
10

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
11

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
12

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05- 2008) όπου γίνεται πλήρης αναφορά και περιγραφή 

των μέσων ατομικής προστασίας  

το Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» και 

 το Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ».  

Την παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξη όρων. 

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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 

διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, πρώην 

Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, την 02η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 02/11/2020 και ώρα 10.00.13 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, οκτώ (8) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη 

νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και 

νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 14.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.  

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

                                                           
13

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 
πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

14
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
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http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   http://www.hersonissos.gr/press-release/contests. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους15  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης16  κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα17 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

και προκήρυξη σύμβασης.  

2. η με αριθμό 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

3.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

                                                           
15

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
16

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 
της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η 
Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του 
άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των 
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη 
στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των 
παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 
προδιαγραφές 

17
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

μέσω της ιστοσελίδας http://www.hersonissos.gr/press-release/contests . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών18. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)19.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 20.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.21  

                                                           
18

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
19

 Επιτρέπεται 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. 

20
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019. 
21

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ 

του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ Αγγλική) και να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα22. 

2.1.5 Εγγυήσεις23 
Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. 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 Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού24, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

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

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

                                                           
22

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
23

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
24

   Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 

του Ν.4497/2017 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.25 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή26 για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.27   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής28 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής29, ποσού  476,95 ευρώ30 (τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτά). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

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

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201631. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

                                                           
25

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

26
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

27
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

28 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
 

29
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

30
          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   

31
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 

(Α' 171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού32  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους33 :  

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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/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 στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά: 

                                                           
32

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
33

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 και από την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους34.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 

(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 35 

                                                           
34

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

35
       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.3.36  
2.2.3.4.  
2.2.3.5..  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ.37 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 38. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος39. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας40  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

                                                           
36

 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 

αποτελεί δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει 

τη σχετική δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
37

 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
38

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
39

 Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
40

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.5  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα41  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποίηση-Δήλωση συμμόρφωσης CE 

του κατασκευαστή μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

(πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

2.2.7  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς42. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 43. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν 
να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό 
επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 
επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και 
να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά 
τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από 
τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την 
οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα 
την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

42
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης   

43
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ44 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών45 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.46 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το 

ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη 

και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, 

πληροφορίες και οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint 

– ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης. 
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 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

45
  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 

Α’) 
46

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα47 48 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201649. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.6)50. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.451. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν52. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών53. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

                                                           
47

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

48
        Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
49

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
50

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
51

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016 

52
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

53
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά54: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του55. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του56  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του57 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις 
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
55

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

56
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
57 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού58 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 

και 2.2.3.2 περ. α’ και β’. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 

ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης.59 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

                                                           
58

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 
4605/2019.  
59

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής 
σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους,60 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Β.3.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, καταλόγους,  κλπ 

που αναφέρονται στις  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», της 18/2020 Μελέτης της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισμού, στα σημεία που αναφέρεται στο παραπάνω 

άρθρο. 

Β.5.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 61.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 

και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

                                                           
60

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

61
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους62 που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό.63 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης64  
Κριτήριο ανάθεσης65 της Σύμβασης66 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής67.  

                                                           
62

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
63

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο μέσο 

64
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
65

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 
8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα 
κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και 
Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

66 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

67
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 

προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η 
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής68. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην  προθεσμία του άρθρου 

1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής: Δημαρχείο Χερσονήσου, ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΓΟΥΡΝΩΝ, ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΚ 70014. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν 

φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως . 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
68

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ……………………………………………………..………. 

για την προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων έτους 2020» 

με αναθέτουσα αρχή Δήμο Χερσονήσου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών……... 
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2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 

e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 

τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της 

παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε 

η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή 

ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. . 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν69: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201670, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
70

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες 
συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα71 72.  

1. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, δείγματα, προσπέκτους και 

ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα στοιχεία πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 

βαθμολογούνται.  

Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, 

πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, 

πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί 

σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα 

και νομίμως μεταφρασμένα στα Ελληνικά.  

2. Όσα από τα προϊόντα διαθέτουν σήμανση CE, να αναγράφουν τον κατασκευαστή, τον κωδικό 

του προϊόντος, το έτος κατασκευής και το μέγεθος αυτού. Θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες, κατά το νόμο, σημάνσεις, που θα διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία ασφάλειας 

τους.  

3. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  

Όμως ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύψει όλα τα μεγέθη που θα του ζητηθούν και 

για το λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα, μετά την παραλαβή της προμήθειας, αλλαγής σε 

μεγαλύτερο η μικρότερο μέγεθος σε συνεννόηση με τον αναθέτοντα.  

4. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου μετά από συνεννόηση.  

5. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δε θα 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.  

6. Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με 

εκείνο που κατέθεσε ως δείγμα ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Κάθε είδος παραλαμβάνεται 

οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με 

το δείγμα. Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.  
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 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα 
αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, 
σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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7. Τα δείγματα που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να είναι μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το 

κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής και ο αύξων 

αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη).  

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δείγματα για όσα είδη 

απαιτείται δείγμα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Δεν απαιτείται 

προσκόμιση δείγματος για τα είδη με Α/Α 22. Μονωτικά Εργαλεία και με Α/Α 38. 

Αναπνευστική συσκευή.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν73. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 74 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης75. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή76 

στο Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 

πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών77   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

(06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική 
μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 

75
 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

76
 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

77
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι78. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών79 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,80  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
79

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
80

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 

της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 

και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού81 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 

ώρα. 

                                                           
81

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 
παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 

στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 

των ως άνω σταδίων.8283. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή84 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 

τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές85.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης86 - 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

                                                           
82

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019 

83
    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 
του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

84
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

85
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

86
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017 
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών 87 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης88 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών89. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές90 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του 

ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.91 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

                                                           
87

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του 
ν.4605/2019    

88
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

89
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
90

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

91
  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 

12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του92.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω93 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που 

δεν έχει αποκλειστεί οριστικά94, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής95: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες96 από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

                                                           
92

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
93

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. 

94
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 

4605/2019. 
 
95

    Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από 
την παρ.13γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 

96
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και 

από την παρ.20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις 97 
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 τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής98. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 

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 παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 

4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται99. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

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 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. 

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). 
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   Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του 
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 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 100 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

Ειδικότερα να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην με αριθμό 18/2020 

Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 101 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά 

δηλώσεις συνεργασίας.102. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 

του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν 
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πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών 
(άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 103 104 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης105  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ή συνολικά µετά την τµηµατική 

ή συνολική οριστική παραλαβή της προµήθειας αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται106   
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
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 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή 
και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές 
αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους 
όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα 
πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
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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. 

4412/2016107 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος108  από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 κήρυξης 

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 [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο109 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

                                                                                                                                                                             
106

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 
4605/2019. 

107
 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 

108
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

109
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων110   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 

την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 

αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

                                                           
110

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



45 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016111. Πριν 

από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας μέχρι το 

τέλος του έτους 2020, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) 

μήνες πέραν της λήξης της, λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση 

της σύμβασης δεν θα επιφέρει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 

διαγωνισμού. Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

                                                           
111

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16112  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  

με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμούν 

οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου και κατόπιν εντολής, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, 

στα μέτρα - μεγέθη που θα ζητηθούν και στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από τις 

υπηρεσίες του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Η εντολή θα δίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 

παραδόσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

                                                           
112 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 
αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες”  
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τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.113 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Ο Δήμος Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει 

σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών 

απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.  

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας114  
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

                                                           
113

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

114
 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν 

από την αναθέτουσα αρχή115 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 

αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως 

άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 

ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 

της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Η με αριθμό 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

                                                           
115

   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 

CPV:18100000-0 

Προϋπολογισμός Μελέτης:  58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  

6% 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ  

ΦΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 

 

 

 

          

                                                                     

 

                                                  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 

CPV:18100000-0 

Προϋπολογισμός Μελέτης:  58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  

6% και αναλύεται ως εξής: 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ  

ΦΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 
 

 

 

Κωδικοί προϋπολογισμού έτους 2020:  

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

         10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση 

        ποσού 25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 

CPV:18100000-0 

 

 

 

Περιεχόμενα: 
 

 

1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Τιμολόγιο Μελέτης   

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 
CPV:18100000-0 

ΠΟΣΟΥ: 58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

 

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση  

25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 

  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χερσονήσου (μόνιμους 

υπαλλήλους , υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 

Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου), σύμφωνα με  

 την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την ΚΥΑ 87669/9-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019)  

 την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-

07-2007) και την Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05- 2008) όπου 

γίνεται πλήρης αναφορά και περιγραφή των μέσων ατομικής προστασίας  

 το Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 

και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους 

κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» και 
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  το Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

89/656/ΕΟΚ».  

Τονίζεται ότι για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης έχει ληφθεί υπόψη η έγγραφη γνώμη 

του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Χερσονήσου,  όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 

43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019).  

Στους δικαιούχους της παροχής συμπεριλαμβάνεται το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου και οι επιβλέποντες, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου, 

ανάλογα με την ειδικότητα και το χώρο εργασίας του.  

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου.  

Έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, βάσει του απασχολούμενου προσωπικού που 

δικαιούται την παροχή, των αναμενόμενων προσλήψεων και αποχωρήσεων λόγω λήξης 

των συμβάσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής 

αριθμός αυτών.  

Από την προμέτρηση που έγινε με βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι στο 

προσωπικό του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020 θα ανέλθουν σε 137  υπαλλήλους 

του  Δήμου Χερσονήσου (μόνιμους, ΙΔΑΧ και  ΙΔΟΧ)  

Τα Μέσα Ατομικής προστασίας έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες 

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

απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά. Όλα τα είδη ανήκουν στην κυριότητα 

του Δήμου Χερσονήσου, ο Δήμος έχει υποχρέωση να παρέχει τα μέσα ατομικής 

προστασίας και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι, αναλόγως της παρεχόμενης 

εργασίας, να τα φορούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τα είδη είναι τα εξής: 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1 ή P2  ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 

8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 
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13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 

14 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ A1 P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΠΤΩΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 

19 ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

21 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 

22 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

23Β ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

23Γ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

24 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

27 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
ΚΟΥΤΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  

28 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 

29 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 

30 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES 
ΖΕΥΓΟΣ 

31 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ABEK2 

P3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

32 ΡΟΜΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

33 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 

34 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

35 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 

37 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 

38 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 

39 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

40 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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41 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 

42 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

43 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 

ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

44 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

45 ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΣΑΜΠΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 

47 ΑΡΒΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΖΕΥΓΟΣ 

48 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ  ΖΕΥΓΟΣ 

49 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ 

ΑΣΠΙΔΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

50 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  

 

ΖΕΥΓΟΣ 

 
Η εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες διατάξεις, ήτοι: 

 α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

γ) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

δ) Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού και  µε 

κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαµηλότερη τιµή) επί του συνόλου της προμήθειας, άνευ 

ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 

προέκυψαν από έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της, 

ανέρχεται στο ποσό των 58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6% το 

οποίο αναλύεται ως εξής: 
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ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6%  

ΠΟΣΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ  

ΦΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 
και επιμερίζεται ανά ΚΑ ως εξής:  

ΚΑ 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 

2020  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 

6% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

10.6063.0002 

Οικονομικές, 

Διοικητικές 

 

10.000,00€ 

 8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15.6063.0002 

Κοινωνικές 

Υπηρεσίες 

 

 

1.000,00€ 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20.6063.0001 

Υπηρεσίες 

Καθαριότητ

ας  Και 

Ηλεκτροφωτ

ισμού 

 

 

 

 

 

25.000,00€ 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25.6063.0001 

Υπηρεσία 

Άρδευσης 

 

 

5.000,00€ 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30.6063.0002 

Υπηρεσία 

Τεχνικών 

Έργων 

 

 

 

15.000,00€ 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06€ 

35.6063.0002 

Υπηρεσίες 

Πρασίνου 

 

 

3.000,00€ 

 

 

2.426,00 € 

 

 

569,76 € 

 

 

3,12 € 

 

 

2.998,88 € 

50.6063.0002 

Δημοτική 

Αστυνομία 

 

 

1.000,00€ 

 

 

692,00 € 

 

 

91,20 € 

 

 

18,72 € 

 

 

801,92 € 
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ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

60.000,00€ 47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 
                                                    Γούρνες: 18/08/2020 

Η συντάξασα                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών 
 

Τασιούδη Καλλιρόη                                                    ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020» 
CPV:18100000-0 

ΠΟΣΟΥ: 58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

 

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση  

25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, δηλαδή 

κάθε σύστημα ή μέσο το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται 

από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά 

τις ώρες της εργασίας του.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα με 

τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά του αναδόχου και 

το δείγμα.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μ.Α.Π. εναρμονίζονται με τα ισχύοντα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019). 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για όσα είδη απαιτείται 

δείγμα από τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Μη προσκόμιση των δειγμάτων επιφέρει ποινή αποκλεισμού εκτός από τα είδη με Α/Α 

22. Μονωτικά Εργαλεία και με Α/Α 38 Αναπνευστική Συσκευή. Οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης. 
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Παράλειψη υποβολής προσφοράς για κάποιο είδος επιφέρει τον αποκλεισμό του 

ενδιαφερόμενου.  

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 

που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι δεσμευτικές σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Το σύνολο της προμήθειας θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2020, με 

δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες πέραν της λήξης της, 

λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση της σύμβασης δεν θα επιφέρει 

υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. Εφόσον ο Δήμος ασκήσει 

το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αποδεχθεί και να 

εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής 

σύμβασης.  

Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμούν 

οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου και κατόπιν εντολής, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Δήμου, στα μέτρα - μεγέθη που θα ζητηθούν και στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν 

από τις υπηρεσίες του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Η εντολή θα δίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 

παραδόσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου).  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: (Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Π1/842/11-04-2013 έγγραφο του 

Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γενική 

Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με 

την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια Μέσα 

Ατομικής Προστασίας για τα οποία απαιτείται CE:  

• Πιστοποίηση-Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή μεταφρασμένη στην 

ελληνική    γλώσσα 

 

Σηµειώσεις:  

• Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζεται η κλίµακα µεγεθών για τα είδη τα 

οποία απαιτείται.  

• Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής κάθε προϊόντος 

καθώς και η εµπορική ονοµασία αυτού (εφόσον διαθέτει).  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  - επί ποινή αποκλεισμού -  για τα είδη που διαθέτουν 

σήμανση CE να αναφέρει στις τεχνικές προδιαγραφές τα πρότυπα και τα αντίστοιχα 

εικονόσημα όπου απαιτούνται. 

Ο Δήμος Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε 

κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των 

ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.  

 

 

Τα προσφερόμενα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω 

τεχνικές προδιαγραφές: 
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1. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή 

μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 32 cm, πάχος 0,5 mm 

Είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374-1 ,ΕΝ 374-5 με επίπεδα 

μηχανικών αντοχών 4,1,0,1,Χ όπου σημαίνει: 

4 (τριβή),1 (κοπή με λεπίδα),1 (διάτρηση), Χ (αντοχή κοπής λεπίδαςTDM) 

Μεγέθη: 7 έως 11 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός  προϊόντος , Έτος κατασκευής 

Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,1,Χ 

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 

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

περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 25cm και πάχος 0,5 mm. 

Το εμπρός μέρος της παλάμης, τα δάκτυλα και ο αντίχειρας  είναι κατασκευασμένα από 

νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να 

είναι πιο εύχρηστο. Έχουν ελαστική μανσέτα. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, EN420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 

4,1,3,2 όπου: 

 4(τριβή) 

 1(κοπή με λεπίδα) 

ΕΝ388 
 

ΕΝ420  

 

ΕΝ374-1  

 

 

ΕΝ374-5  

 

 

CE 
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3(διάσχιση) 

2(διάτρηση)  

 

Μέγεθος: 6 έως 11  

Σήμανση:       

CE 

Κατασκευαστής , Κωδικός  προϊόντος , Έτος κατασκευής. 

Εικονόσημο  για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,3,2. 

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

3. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1 ή P2.  

Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων (εργάτες και οδηγοί), οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι καθαρισμού 

εσωτερικών χώρων, και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και 

ενοχλητικές οσμές.  

Πρότυπα: EN 149 FFP1 ή ΕΝ 149 FFP2 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα  με  ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από 

συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που καλύπτει  μύτη, στόμα, και πηγούνι. 

Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση). Εσωτερικό στεγανοποιητικό 

αφρώδες στη μύτη και έλασμα για καλύτερη εφαρμογή. Δε μειώνει το οπτικό πεδίο του 

χρήστη και επιτρέπει τη χρήση προστατευτικών γυαλιών. 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα θα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής :           

CE 

FFP1 ή FFP2  

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

4. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό στην καθαριότητα, 

κήπους, τεχνικά συνεργεία κ.λ.π. 

Παντελόνι εργασίας  με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα 

διατίθενται   από μεγέθη από 38 εως 62.  

Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και το οποίο δεν συρρικνώνεται πλέον του 3% , 

με δύο ανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι, φάρδους 5cm η καθεμία. Φέρει δύο 

τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης, μία πλαϊνή τσέπη και μια τσέπη στο 

πίσω μέρος.  

 

Συμμορφώνεται  με τα πρότυπα ΕΝ13688 

  (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 
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  (Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη    

   στην ελληνική γλώσσα) 

 

5. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT  

Χαρακτηριστικά:. Unisex t-shirt μπλουζάκι, 150 γρ. - 100% βαμβάκι με κοντά μανίκια, 

και κυλινδρική λαιμόκοψη. Μοντέρνο στυλ με διπλές ραφές στο κολάρο, στα μανίκια και 

στο τελείωμα. Αποτύπωση λογότυπου στην πλάτη : «ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», 2-3 

πόντους το κάθε γράμμα.  

Σήμανση: 

 Κατασκευαστής, Κωδικός  προϊόντος 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

 
6. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, 

καθαριότητα, κλπ.) 

Χαρακτηριστικά: Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες 

λωρίδες  από ειδικό αντανακλαστικό υλικό υψηλής χρωματικής αντίθεσης. Το υλικό 

κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο να είναι 85% πολυεστέρας και 15% βαμβάκι.  
Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)  

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20471 

Σήμανση:            

 CE 

 Κατασκευαστής, κωδικός του προϊόντος 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός  2  
 

Τα ανακλαστικά γιλέκα θα φέρουν διακριτικά ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

διαστάσεων γραμμάτων 3cm- 4cm 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 
7. ΆΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Άρβυλα ασφαλείας S3 με μεταλλικό ένθετο 
Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες. 

Χαρακτηριστικά: Μποτάκι ασφαλείας ως τον αστράγαλο από δέρμα αγελάδας και 

ανθεκτικό σε σύγκρουση και διάτρηση. Λαιμός με βάτα για μεγαλύτερη άνεση και 

σύστημα κλεισίματος με κορδόνια. Σόλα κατασκευασμένη από διογκωμένη 

πολυουρεθάνη και καουτσούκ νιτριλίου. 

Να διαθέτει τα: S3+CI+HRO+HI+SRC 

Αντιστατικό παπούτσι, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή πτέρνας, ανθεκτικό στα 

καύσιμα και τη βενζίνη, υδατοαπωθητικό άνω μέρος, μόνωση από κρύες επιφάνειες , 

αντοχή σε επαφή με ζεστό έως 300° C, αντοχή σε σύγκρουση (200 joules) και αντοχή σε 

διάτρηση (1100N.min.).Ανθεκτική στην ολίσθηση μπότα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα ENV 13287: 2001. 

Περιγραφή των μερών: 
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ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ: υδατοαπωθητικό δέρμα δέρματος αγελάδας αδιάβροχο, μαύρο χρώμα, 

πάχους μεταξύ 2,0 έως 2,2 mm. Λαιμός με βάτα για μεγαλύτερη άνεση. 

ΦΟΔΡΑ: επένδυση πολυαμιδίου με υψηλή αντοχή στην τριβή και αναπνευσιμότητα 

ΚΑΛΑΠΟΔΙ: ιδιαίτερα φαρδύ για να ταιριάζει σε όλα τα είδη ποδιών. 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ: από ατσάλι, ανθεκτικό στην κρούση (200 joules). Τύπος 

Anga 522, εξαιρετικά ευρύς σχεδιασμός. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ: από ατσάλι, αντοχή στη 

διάτρηση (1100 N) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ: Ενιαίο μη υφασμένο ύφασμα, γκρι χρώματος. 

ΣΟΛΑ: Ενδιάμεση σόλα από διογκωμένη πολυουρεθάνη και εξωτερική σόλα από 

καουτσούκ νιτριλίου, ανθεκτική στα καύσιμα και τη βενζίνη, σε συνθήκες κρύο και σε 

θερμή επαφή μέχρι 300° C. 

Ο συνδυασμός και των δύο υλικών παρέχει στη μπότα ελαφρότητα, ευκαμψία και υψηλή 

απορρόφηση κραδασμών. Η  σόλα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 

ολίσθησης χάρη στο σύστημά του με αντιολισθητικές σχισμές "Σύστημα μη κάμψης" στο 

εξωτερικό μέρος της σόλας. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 

Απαιτούμενα μεγέθη: από 35 ως 50 

Σήμανση: 

CE 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:  

 Προστασία δακτύλων 200J 
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

 Προστασία αστραγάλου 

 Αντιστατικές ιδιότητες 

 Στη σόλα oil resistant 

 CI έναντι ψύχους 

 HRO υδατοαπωθητικό  

 HI αντοχή θερμότητας εως 300
ο
 C 

 SRC Βαθμός αντιολίσθησης 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 
8. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  

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

κήπων και στους κηπουρούς, σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία.  
Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 

343:2003+A1:2007 σε ό,τι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και 

την σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών είναι: 

 Αδιαβροχοποίηση  3 
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 Διαπνοή 3  

Με 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό,για το παντελόνι και 2 

οριζόντιες και 2 κάθετες για το σακάκι. 

Είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό  με επένδυση πολυουρεθάνης. Κλείσιμο με 

φερμουάρ και κουμπιά πρες μπουτόν, τσέπες εξωτερικές. Το σακάκι διαθέτει κουκούλα 

που όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος της 

νιτσεράδας. Επίσης, περιλαμβάνουν ταινίες (2) στον κορμό σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 

ISO 20471:2013.  

Τα σακάκια να φέρουν διακριτικά ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ διαστάσεων γραμμάτων 

3cm- 4cm 

Παντελόνι με ζώνη μέσης, στις τσέπες έχει άνοιγμα στα πλάγια έτσι ώστε ο χρήστης να 

έχει πρόσβαση στα ρούχα του, ανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ ISO 20471:2013. 

Μέγεθος: S έως 3XL  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

9. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου μπέιζμπολ. Καπέλα προστασίας από τον ήλιο 

(υφασμάτινα) με γείσο (τύπο τζόκεϊ) με προστατευτικό κέλυφος από ΑΒS για προστασία 

από χτυπήματα και γδαρσίματα. Εφαρμόζει με ειδικό κλιπ στο πίσω μέρος του καπέλου.  

Υλικό κατασκευής: 80% πολυεστέρας και 20% βαμβάκι. 

Τα καπέλα να φέρουν διακριτικά ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Πρότυπα: CE, EN-812  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

10. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας.  

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό.  

Επαρκής μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους 

για καλύτερη προσαρμογή. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166, EN 169, ΕΝ 170, ΕΝ 172 

Σήμανση:  

Στους βραχίονες :  

CE 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

F μηχανική αντοχή 
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Στον οπτικό δίσκο: 

1 οπτική κλάση 

6-2,5  συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος 

F μηχανική αντοχή 

Κ Προστασία έναντι της τριβής 

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

11.ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες 

κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά και τις 

χωματουργικές εργασίες. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) κλπ .  

Χαρακτηριστικά: Τζάκετ υψηλής ορατότητας, αδιάβροχο. Είναι κίτρινο φωσφοριζέ από 

υλικό 300D polyester Oxford nylon / PVC με ανακλαστική ταινία τύπου  

3Μ Scotchlite ™, κρυμμένη κουκούλα, μανσέτα στα μανίκια, 2 κάτω θήκες, εξωτερική 

τσέπη κινητού. 

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα: 

ΕΝ 20471:2013 αντανακλαστικότατα 3 

ΕΝ 343:2003+Α1:2007 Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3 

 Διαθέσιμα μεγέθη:S- 3XL 

Σήμανση   

 CE, 

 Κατασκευαστής προϊόντος 

 Κωδικός προϊόντος  

 

(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης  μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

12.ΓΑΛΟΤΣΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό,  με αντιολισθητική σόλα, 

προστατευτικά  δακτύλων έναντι κρούσης 200 J και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  

Μεγέθη: 39-47 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 

Σήμανση: 

 CE 
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 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 

 Προστασία δακτύλων  

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

 Αντιστατικές ιδιότητες  
 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίηση - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

13.ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(Α) υποχρεωτικά και δυνητικά 

όπου υπερβαίνει τα 85 dB(Α). Αφορά εργαζόμενους όπως χειριστές μηχανημάτων και 

εργάτες.    

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

να χρησιμοποιηθούν και για ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε 

επαφή με το έξω αυτί, για να είναι πιο εύχρηστες. 

Συμμορφώνονται με τo πρότυπο ΕΝ 352 
Σήμανση:   Οι ωτοασπίδες έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής           

 CE 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής  

 Κωδικός του προϊόντος  

 

Συνοδεύονται από διάγραμμα με την εξασθένηση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα 

συχνοτήτων.  
 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

14. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΦΙΛΤΡΑ Α2Ρ3 . 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΩΝ 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα 

καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα 

(χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία 

σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών 

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων).   
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα.  

Τα φίλτρα να ταιριάζουν και στην μάσκα ολοκλήρου προσώπου να υπάρχει μηχανισμός  

τσεκ αν έχει φορεθεί σωστά από τον χρήστη. 

 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE  
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 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και 

ημερομηνία λήξης).  

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  

 Χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)  

 Το έτος κατασκευής επιθυμητό να είναι αυτό της πιο πρόσφατης παραγωγής του 

εργοστασίου 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης ή δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

Φίλτρα Α2Ρ3 
Φίλτρο Α2 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια 

και ατμούς και σωματίδια 

 

Πρότυπα: ΕΝ 14387 για φίλτρα Τα φίλτρα θα ταιριάζουν και στην μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου θα υπάρχει μηχανισμός  τσεκ αν έχει φορεθεί σωστά από τον χρήστη . 

 

Σήμανση: τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως 

φίλτρων.  

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  

 Χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)  

 Το έτος κατασκευής επιθυμητό να είναι αυτό της πιο πρόσφατης παραγωγής 

του εργοστασίου 

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 
 

15. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
 

 Πεδίο χρήσης : Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα και ύψη 

, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικά : Κράνος με οπές για προστασία από πτώση. Το εξωτερικό κέλυφος 

αποτελείται από συνθετικό υλικό, για να είναι περισσότερο εργονομικό, πρέπει να  

εξασφαλίζει προστασία από κρούσεις πλευρική, εμπρόσθια και οπίσθια 

 Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος είναι από συνθετικές ίνες. 

 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να 

ρυθμίζεται και αφού έχει φορεθεί. 

 Στον ιμάντα προσώπου υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία 

μπορεί να αντικαθίσταται  και να πλένεται . 

 Η μετάβαση στη λειτουργία EN397 ρυθμίζει τη δύναμη απελευθέρωσης του 

υποσιάγωνου σε λιγότερο από 25daN, (250N), επιτρέποντας την αποδέσμευση 

του chinstrap σε περίπτωση ασφυξίας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.  
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 Η μετάβαση στη λειτουργία EN12492 ρυθμίζει τη δύναμη απελευθέρωσης 

απελευθέρωσης του υποσιάγωνου σε περισσότερο από 25daN, (250N), 

αποτρέποντας την απελευθέρωση του υποσιάγωνου  και τον περιορισμό του 

κινδύνου απώλειας του κράνους σας ενώ εργάζεστε σε ύψος. 

 EN397 MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° C, ANSI Z89.1 Τύπος 1 

Κατηγορία C HT LT -40 ° C.  

 Διαθέτει οπές για καλύτερο εξαερισμό 

 Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 397, MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° 

C, ANSI Z89.1 Τύπος 1 Κατηγορία C HT LT -40° C.  

Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής1000 vac (προστασία από 

ηλεκτρικό ρεύμα ) 

 CLASS 0 

 Σύμβολο ΜΜ: προστασία από λιωμένα μέταλλα 

Επίσης υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 

χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

16. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου, 

ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες κ.λ.π.)  

 Φόρμα εργασίας 

 Να κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής. 

 Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό που κλείνει με καπάκι και velcro.  

 Μία τσέπη μπροστά στο δεξί μηρό που κλείνει με καπάκι και velcro. 

 Δύο τσέπες λοξές μπροστά, μία τσέπη που κλείνει με καπάκι πίσω δεξιά και μία 

τσέπη χωρίς καπάκι πίσω αριστερά. 

 Μία τσέπη εργαλείων στο δεξιό μηρό. 

 Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει με καπάκι και velcro (κατάλληλη για 

κέντημα). 

 Θήκη για επιγονατίδες. 

 Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips. 

 Να διαθέτει ανακλαστική ταινία στο κάθε μπατζάκι, με ανακλαστικό υλικό 8910 

 Σύνθεση:65% Πολυέστερ 35%Βαμβάκι, 240 gr/m2 

 Σήμανση :CE 

 Χρώμα: Μπλε-γκρι/πορτοκαλί 

 Μεγέθη: S-6XL 

 Έτος κατασκευής  

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



69 

 

 

Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ)2016/245 

Πρότυπο : EN ISO 13688:2013 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη 

στην ελληνική γλώσσα) 

17. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 

κινδύνους, (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 

απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.  

Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος περίπου 25 cm και πάχος περίπου 1,2 mm. Το εμπρός 

μέρος του γαντιού, (παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας) είναι από επεξεργασμένο βόειο 

δέρμα. Το πίσω μέρος είναι βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Διαθέσιμα μεγέθη: 8 έως 12  (S/8, M/9, L/10, XL/11, XXL/12) 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 420, ΕΝ 388 με επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 3 (τριβή)  

 1 (κοπή με λεπίδα) (δοκιμή Coupe) 

 4 (διάσχιση) 

 3 (διάτρηση) 

 Χ(αντοχή κοπής  λεπίδας(δοκιμή Coupe) 

Σήμανση: 
 CE       

 Προμηθευτής, κωδικός  προϊόντος , Έτος κατασκευής . 

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,4,3, 

 Μηχανικοί Κίνδυνοι 

 

  

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

18. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο χρήσης : Εργασίες σε χαμηλή τάση . 

Χαρακτηριστικά : Να έχουν μήκος 35cm και να είναι κατασκευασμένα από συνθετικό 

υλικό χωρίς ραφές. 

Να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 60903,  

Μέγεθος: 8-11 

Σήμανση: 

 CE 

 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή,αντοχή σε όζον,οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
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 Έτος και μήνας κατασκευής  

 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  

 

   
 
 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην ελληνική 

γλώσσα) 

 

 
19. ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε 

διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση, σε 

επίβλεψη τεχνικών έργων και ηλεκτρολόγους. 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό  

Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. 

Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. 

Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. 

Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται 

για να πλένεται. Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac  

Πρότυπα: ΕΝ-397 με υποσαγώνιο 

Σήμανση: 

 CE 

 κατασκευαστής,  κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

 Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac  

Επίσης να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 

χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

20.ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις (Ηλεκτρολόγοι - τεχνικά συνεργεία) 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 

απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Έχει μεγάλη διάσταση οματοθυρίδας 

(100Χ90Χ10 mm). Είναι τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι (κράνος, με εσωτερικό 

ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα). Ως υλικό κατασκευής  θα είναι το fiberglass - 

πολυπροπυλένιο. 

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 175 

Σήμανση: 

Στο πλαίσιο : 

CE 
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Κατασκευαστής , έτος κατασκευής   
 

Στον οπτικό δίσκο : 

11 βαθμοί σκίασης 

 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη 

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

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

21. ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 

Διαστάσεις: 60χ90cm 

Συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ ISO 11611 

Σήμανση : 

CE    

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής . 

Εικονόσημο προστασίας. 

 

 

 

 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα ) 

  

22. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Πεδίο χρήσης: για τους ηλεκτρολόγους  

Χαρακτηριστικά:  Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, 

σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα) Σετ, Πένσες 180mm, κόφτες 180mm, κατσαβίδια Νο 

2,5-5,5-8,0, σταυροκατσάβιδα Νο 1-2-3 και μυτοτσίμπιδα 200mm. 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Kωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Σήμα Διεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), Μόνωση λαβής 1000V 

Πρότυπα: ΕΝ 60900. 

(Απαιτείται για το σετ  των εργαλείων  η προσκόμιση πιστοποίησης -  δήλωσης 

συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα  - ISO 9001:2015 μεταφρασμένο 

στην ελληνική γλώσσα ) 

 

23Α. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ  
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Πεδίο χρήσης : Εργασίες σε ύψος  για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 

ικριώματα. 
Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που 

περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. 

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 361 

Σήμανση:            

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος 

Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

23Β.ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ   

Πεδίο χρήσης : Εργασίες σε ύψος  για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 

ικριώματα. 
Χαρακτηριστικά: 

Ανακόπτης πτώσης με ιμάντα, απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Το 

σύστημα αυτό μπλοκάρει κατά την πτώση και τη σταματά. 

Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται και οι κρίκοι. 

Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου, 

αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία, μέσω του οποίου διέρχεται ο 

αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.  

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 360 

Σήμανση:            

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος 

Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου. 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

23Γ.ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   

Πεδίο χρήσης : Εργασίες σε ύψος  για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 

ικριώματα. 
Χαρακτηριστικά: Αποσβεστήρας ενέργειας το οποίο είναι σύστημα που αποσβένει την 

ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (με ξήλωμα τμήματος του). Με γάντζο αλουμινίου στην 

άκρη του σκοινιού και καράμπινερ (κρίκο) στο τέλος του αποσβεστήρα.  
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Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου, 

αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία, μέσω του οποίου διέρχεται ο 

αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.  

Συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 355 

Σήμανση:            

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος 

Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου. 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

24.ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ζώνη θέσης με δύο πλευρικούς δακτυλίους. Δύο πλευρικοί D-δακτύλιοι πρόσδεσης στη 

θέση της μέσης. Μαξιλαράκι  άνεσης από αφρώδες EVA με ύφασμα και στις δύο 

πλευρές. Βρόχοι για τη συγκράτηση εργαλείων. Δακτύλιος για συγκράτηση τσάντας 

εργαλείων 
Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 358 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

25.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 

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

κάδων, σε νεκροταφεία.  

Χαρακτηριστικά : PVC γάντι με εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα, ζωικά λίπη και 

έλαια ψαριών. Αμμώδες φινίρισμα στην παλάμη για ένα ασφαλές κράτημα και καλύτερη 

αντοχή στην τριβή.  

Άνευ ραφής εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό εξασφαλίζει άνεση και 

ευελιξία. Μήκος από 27 εκ. εως 35 εκ., πάχος 1mm  

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 420, EN 388, EN 374-1,EN 374-5 με επίπεδα 

μηχανικών αντοχών 4,1,2,1,X: 

 4(τριβή) 

2. 1(κοπή με λεπίδα) 

 2(διάσχιση) 

 1(διάτρηση)  

 Χ(αντοχή σε κοπή TDM)                                     

           

Σήμανση:      

 CE       

 Προμηθευτής, Έτος κατασκευής  
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 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1. 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  
 

 
 

 
 

 
         
 

 

 

 

 

 

(Απαιτείται η 

προσκόμιση 

δείγματος) 

(Απαιτείται η 

προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην ελληνική 

γλώσσα) 

26. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ  

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές.   

Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 

ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα:  ΕΝ ΙSO 13688:2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ 

13034:2005 (τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 (τύπος 4-Β), 

EN 1149-5 (2008) , 1073-2:2002 

          Σήμανση:    

 CE 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης. 

 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   

 

Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  

 5 προστασία από σκόνες  

 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

              Διαθέσιμα μεγέθη: S-XXXL   

   
 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

27. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΕΝ388 
 

ΕΝ420  

ΕΝ374-1  

 

 

ΕΝ374-5  

 

 

CE 
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Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος περίπου 20 cm. 

Είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα. 

Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 100  τεμαχίων. 

 

Μεγέθη: XS-XL 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 374, ΕΝ 388,  ΕΝ 420 

Σήμανση: 

CE 

Προμηθευτής, Κωδικός  προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 
 

 

 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 
28.ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες   (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α).   
Είναι γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου  GOGGLES     
  
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  
ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του 
οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου 
αερισμού. Υλικό κατασκευής: πολυμερές. 
  
Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166 
  
Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :          
 CE         
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής(στο χαρτοκυβώτιο) 
 ΒT Μηχανική αντοχή 
 3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
 4  Προστασία από σκόνη 
 9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα 

Στον οπτικό δίσκο: 
 Οπτική κλάση 
 ΒT  Μηχανική  αντοχή 
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 K  Προστασία έναντι τριβής 
 Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
 9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 
(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

29. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με 

θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

Χαρακτηριστικά: Έχουν μήκος 35 εκ. Είναι 5 δακτύλων και είναι κατασκευασμένα από 

ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από 

μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων 

μετάλλων. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 407, ΕΝ 12477 type A, EN 420 

Με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,3,4,4 

         Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ 

Σήμανση:       
CE       

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , Έτος κατασκευής . 

Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,3,4,4. 

Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα και οι κωδικοί 4,1,3,3,4,Χ 

 

  

 

 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

30. ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ  GOOGLΕ 

Πεδίο χρήσης : Σε  συγκολλήσεις με αέρια. 

Χαρακτηριστικά: Είναι γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν 

να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. Υλικό κατασκευής 

πολυκαρβονικό. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 175, ΕΝ 166 

Σήμανση:            

Στο πλαίσιο: 

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής  

F T Μηχανική αντοχή 

 

Στον οπτικό δίσκο: 

1 F T Οπτική κλάση 
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5 βαθμούς σκίασης   

F T Μηχανική αντοχή  

 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη 

σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις  

προβλέψεις του πρότυπου ΕΛΟΤ-ΕΝ169 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

31. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Ανταλλακτικά φίλτρα για μάσκα ολοκλήρου προσώπου ΑΒΕΚ2Ρ3 

Πεδίο χρήσης : για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, 

αμμωνία, σωματίδια, δλδ για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς  στους κήπους, 

στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά:  

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 

πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. 

Το κατάλληλο φίλτρο είναι το AΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων 

και ατμών, Β = γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε = κίτρινο: έναντι HCL 

(Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), K = πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ = 

λευκό : έναντι σωματιδίων. 

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα  

Τα φίλτρα θα ταιριάζουν και στη μάσκα ημίσεως προσώπου, επίσης θα υπάρχει 

μηχανισμός  τσεκ, αν έχει φορεθεί σωστά από τον χρήστη 

 

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 

 

Το έτος κατασκευής επιθυμητό να είναι αυτό της πιο πρόσφατης παραγωγής του 

εργοστασίου. 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 

φίλτρο AΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β = γκρί: 

έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε = κίτρινο: έναντι HCL (Hydrogen Cloride), H2S 

(Hydrogen Sulfide), K = πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ = λευκό : έναντι σωματιδίων. 

Πρότυπα: ΕΝ 14387 για φίλτρα Τα φίλτρα θα ταιριάζουν και στην μάσκα ημίσεως 

προσώπου επίσης θα υπάρχει μηχανισμός  τσεκ αν έχει φορεθεί σωστά από τον χρήστη 
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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 

Το έτος κατασκευής επιθυμητό να είναι αυτό της πιο πρόσφατης παραγωγής του 

εργοστασίου. 
 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

32.ΡΟΜΠΑ 

Ρόμπα υφασμάτινη 100% βαμβακερή. 

Να κλείνει με κουμπιά και τσέπες χαμηλά. 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

 

33.ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
Πεδίο εφαρμογής: Για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται συχνά σε γονατιστή θέση π.χ. 

υδραυλικοί, καθαριστές, κηπουροί, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι κ.ο.κ.  
Χαρακτηριστικά: Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό πάχους τουλάχιστον ενός 

εκατοστού, στην πρόσθια επιφάνεια φέρουν ραβδώσεις και τζελ για μεγαλύτερη άνεση. Στην οπίσθια 

επιφάνεια φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης στο γόνατο εύρους τουλάχιστον 15 χιλιοστών ελαστικούς 

Εσωτερικά : Από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  

Εξωτερικά : Από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό και 

εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων  ο ένας εκ των οποίων  κλείνει με Velcro. 

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα 14404:2004  

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην ελληνική 

γλώσσα) 

 

34.ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  

Χαρακτηριστικά ασπιδίου : Το ασπίδιο είναι σχήματος ορθογώνιου 

παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες. Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό, με 

προστασία έναντι υγρών ουσιών με επαρκή μηχανική αντοχή.  

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 166 ως εξής: 

 Ο βαθμός κλίμακας είναι 2C-1,2 

 Η οπτική κλάση είναι 1 

 Η μηχανική ενέργεια είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β) 

 Έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασία έναντι θάμβωσης 

(σύμβολο Ν) 

 Έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 

 Έχει τη σήμανση προστασίας από υγρές χημικές ουσίες (3) 

 Έχει τη σήμανση προστασίας από εκτόξευση λιωμένων μετάλλων (9) 
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Σήμανση οπτικού δίσκου: 

 CE 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

 1 οπτική κλάση 

 Β Μηχανική αντοχή 

 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

 8 Προστασία από ηλεκτρικό τόξο 

 9 Προστασίας από εκτόξευση λιωμένων μετάλλων 

 Κ Προστασία έναντι τριβής 

 Ν Προστασία έναντι θάμβωσης 

 

Χαρακτηριστικά: Ημίκρανος από συνθετικό υλικό που προσαρμόζεται ασφαλώς 

περιμετρικά της κεφαλής του χρήστη. Έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του 

προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν έχει μεταλλικά μέρη. Διαθέτει 

ανθιδρωτικές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να αφαιρούνται και να πλένονται. Η ρύθμιση 

προσαρμογής γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.  

Συμμορφώνεται με τα πρότυπο ΕΝ 166, ΕΝ 1731  

Σήμανση: 

 CE  

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

 BT Μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας σε υψηλές 

θερμοκρασίες (για το ΕΝ 166) 

 F Μηχανική αντοχή (για το ΕΝ 1731/αφορά κλαδέματα) 

 8 Προστασία από ηλεκτρικό τόξο 

 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

 9 Προστασία από εκτόξευση λιωμένων μετάλλων 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

35.ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ  

Χαρακτηριστικά: Ημίκρανος από συνθετικό υλικό που προσαρμόζεται ασφαλώς 
περιμετρικά της κεφαλής του χρήστη. Έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του 
προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν έχει μεταλλικά μέρη. Διαθέτει 
ανθιδρωτικές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να αφαιρούνται και να πλένονται. Η 
ρύθμιση προσαρμογής γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει 
φορεθεί. 
Συμμορφώνεται με τα πρότυπο ΕΝ 166, ΕΝ 1731 
Πεδίο χρήσης: Ασπίδιο με πλέγμα προστασίας για κλαδέματα με χρήση 
βενζινοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: από μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι 
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα 
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Πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 1731 
Σήμανση: 
Στο στήριγμα 
 CE 
 Κατασκευαστής,  κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής 
 BT Μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας σε υψηλές 

θερμοκρασίες (για το ΕΝ 166) 
 F Μηχανική αντοχή (για το ΕΝ 1731/αφορά κλαδέματα) 
 8 Προστασία από ηλεκτρικό τόξο 
 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
 9 Προστασία από εκτόξευση λιωμένων μετάλλων 

Στον οπτικό δίσκο : 

 CE 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

 F μηχανική αντοχή 
(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 
(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

36.ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

 Υποδήματα καθημερινής χρήσης με τις τεχνολογίες και τις αντοχές των υποδημάτων 
ασφαλείας. Χωρίς προστατευτικά δακτύλων. 

Κατηγορία 02 FO CI:  
O2= O1+ WRU 
WRU- Άνω τμήμα ανθεκτικό στο νερό. 
FO- Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.  
CI- Αντοχή στο κρύο έως -17°C. 

 

Πιστοποίηση: CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC 

Εφαρμογή σόλας στο άνω τμήμα με την διαδικασία της χύτευσης - έγχυσης, χωρίς 
κόλλα ή ραφές. Με Gel στην σόλα στην περιοχή της φτέρνας.  

Με τεχνικό ύφασμα Microwash πάχους 1.8 - 2.0mm με εσωτερική επένδυση από 
ειδικό ύφασμα διάθλασης, για επιπλέον προστασία από υγρά.  

Πλένεται στους 40 ° C με νερό και ουδέτερο φυσικό σαπούνι.  
Το ύφασμα, από μικροϊνες, είναι απαλλαγμένο από χρώμιο.  

Εσωτερική επένδυση εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή και την εφίδρωση (διαπνοή). 
Μαλακή, γεμισμένη γλώσσα με επένδυση. 
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High Vis: Με ανακλαστικές λεπτομέρειες. 
Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 130 °C με επαφή. Ανθεκτική στα λάδια - πετρέλαια. 
Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Θερμοκρασία ορθής λειτουργίας έως -10 °C. Δεν 
αφήνει σημάδια στο πάτωμα. 
Antislipping SRC: Ο μεγαλύτερος δείκτης αντοχής ολίσθησης - SRC = SRA (δάπεδο 
από πλακάκι - νερό και απορρυπαντικό) + SRB (δάπεδο από χάλυβα - γλυκερίνη). 
Αντιστατική: Εμποδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισμού από 0,1 ΜΩ έως 1000ΜΩ. 
 Μέγεθος: Από 36 έως 47 
(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

37. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 

σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας (τροχός, 

τόρνος κ.α).        

 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  

ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του 

οπτικού δίσκου με βραχίονες με σύστημα δυνατότητας κίνησης για ευκολία 

προσαρμογής στο πρόσωπο, με ειδικό σχεδιασμό για να έχει την δυνατότητα να φορεθεί 

και πάνω από τα γυαλιά του χρήστη.  

Υλικό κατασκευής: πολυμερές. 
 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166  
Σήμανση : 
Στο πλαίσιο : 

 CE 

Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 

F T Μηχανική αντοχή 

 

Στον οπτικό δίσκο: 

1  Οπτική κλάση 

F T  Μηχανική  αντοχή 

K  Προστασία έναντι τριβής 

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

38.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  

Πεδίο χρήσης :Μέσο προστασίας έκτατης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά) 
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Χαρακτηριστικά :αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολοκλήρου 

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

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

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

αεροπνεύμονα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 

 

Συμμορφώνεται με το πρότυπο:  ΕΝ 137 

Σήμανση: 

CE 

Κωδικός προϊόντος 

Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία 

 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

39.ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 

ΧΙΤΩΝΙΟ 

Υλικό Κατασκευής NomexDuPont 100% (το ύφασμα βαμβάκι 100% δεν προσφέρει 

έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία) 

Ανακλαστικές ταινίες της 3Μ TripleTrim 

Πιστοποιήσεις 

ΕΝISO 11612 (A1, B1, C1)  

 

ENISO13688: 2013  

Δοκιμασμένη μέσω της διαδικασίαςThermoMantest 

Ύφασμα : OikoTex Standard 100 (class I)  

Hπαραγωγή της στολής γίνεται κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 &ISO 14001:2014 

Χαρακτηριστικά στολής 

 Έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία 

 Θερμομόνωση 

 Προστασία ενάντια σε: 

- Θερμότητα και Φλόγα (ISO 15025) ClassA1 

- Θερμική Ακτινοβολία (ISO 6942) ClassB1 

- Ακτινοβολούμενη Θερμότητα (ISO 9151) ClassC1 

- Θερμότητα Επαφής (ISO 12127) ClassF1 
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 Υψηλές μηχανικές ιδιότητες 

 Υψηλή άνεση &αναπνευσιμότητα (ENISO 31092 Ret<5) 

 Υψηλή αντοχή χρωμάτων (>4) κατά ENISO 105 

 Βραδύκαυστα Velcro σύμφωνα με το ENISO 11612 

 
Χιτώνιο: 
 Φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την 

προστασία του λαιμού 

 Κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα 

 Δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες στο επάνω μέρος που κλείνουν με φερμουάρ 

 Μικρό θυλάκιο στο άνω μέρος για προσαρμογή ασύρματου 

 Velcro για σήματα 

 Αντανακλαστική επιγραφή στο πίσω μέρος  

χρώμα: μπλε που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία 

Παντελόνι 

Υλικό Κατασκευής NomexDuPont 100% (το ύφασμα βαμβάκι 100% δεν προσφέρει 

έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία) 

Ανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ TripleTrim 

Πιστοποιήσεις  

ΕΝ ISO 11612 (A1, B1, C1) 

 

 

EN ISO 13688: 2013 

Δοκιμασμένη μέσω της διαδικασίας ThermoMantest 

Ύφασμα : OikoTex Standard 100 (class I)  

H παραγωγή της στολής γίνεται κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 &ISO 14001:2014 

Χαρακτηριστικά στολής 

 Έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία 

 Θερμομόνωση 

 Προστασία ενάντια σε: 

- Θερμότητα και Φλόγα (ISO 15025) ClassA1 

- Θερμική Ακτινοβολία (ISO 6942) ClassB1 

- Ακτινοβολούμενη Θερμότητα (ISO 9151) ClassC1 

- Θερμότητα Επαφής (ISO 12127) ClassF1 

 Υψηλές μηχανικές ιδιότητες 

 Υψηλή άνεση &αναπνευσιμότητα (ENISO 31092 Ret<5) 

 Υψηλή αντοχή χρωμάτων (>4) κατά ENISO 105 

 Βραδύκαυστα Velcro σύμφωνα με το ENISO 11612 

Παντελόνι: 

 Δύο εσωτερικές πλάγιες τσέπες 
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 Ενισχύσεις στην περιοχή των γονάτων και του καβάλου 

 Δύο τσέπες εξωτερικές τύπου cargo στους μηρούς με προαιρετικό ενδιάμεσο 

χώρισμα 

 Δύο οπίσθιες τσέπες που κλείνουν με καπάκι 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης -δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

40. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 

Ποδιά εργασίας με δέσιμο αριστερά και δεξιά. Μία τσέπη στο στήθος και μία κεντρική 

με δύο χωρίσματα. χρώματα: ρουά, γκρί 
 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

41. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 
Πεδίο χρήσης: Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Ημιάρβυλο S3, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά, με  προστατευτικό κάλυμμα 

δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 

Το προϊόν φέρει τις ενδείξεις SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που αντιστοιχούν με το 

τεστ S3. Επιπλέον, έχει τις ενδείξεις CI (προστασία έναντι ψύχους), HI (προστασία 

έναντι θερμότητας). 

Σήμανση: 
 CE 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 

 Προστασία δακτύλων  

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

 Αντιστατικές ιδιότητες  

 Στη σόλα oil resistant 

 Έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV 

Μεγέθη: 39-47 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

42.ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Πεδίο χρήσης: Οι κώνοι χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι 

αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με 

εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους). 

Χαρακτηριστικά: 
Υλικό κατασκευής: Καουτσούκ  

Ύψος: περίπου 50cm 

Βάρος: 2,1-2,4kg 
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Μορφή: Έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη 

ισορροπία. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που το 

συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος υπάρχει οπή 

για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους. 

 

Χρωματισμός: 
Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15.2(1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, 

γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. 

 

χρώμα 1  2  3  4  
Παρ/ντας 

φωτεινότη-

τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

 
Η αντανακλαστική μεμβράνη είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 

954/86) 

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού 

προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§ 7.8) . 

Ο κώνος ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω 

προτύπου. Έχει έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  

 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 
 

43. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΚΙ 

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Χαρακτηριστικά: Τζάκετ υψηλής ορατότητας, αδιάβροχο, αντιανεμικό με εσωτερική  

αποσπώμενη επένδυση, και αποσπώμενα μανίκια. Το τζάκετ έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιείται είτε ως ξεχωριστό αντανακλαστικό μπουφάν, είτε ως γιλέκο αδιάβροχο 

αφού αφαιρεθούν τα μανίκια. Διαθέτει δυο εξωτερικές τσέπες και δύο εξωτερικές τσέπες. 

Είναι δίχρωμο, κίτρινο φωσφοριζέ με μπλε ή πορτοκαλί φωσφοριζο με μπλε και φέρει 

διπλό αντανακλαστικό περιμετρικά στον θώρακα και στα μανίκια. Έχει  κουκούλα που 

όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος του τζάκετ.  

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα: 

ΕΝ 20471:2013 αντανακλαστικότατα 3, 2 

ΕΝ 343:2003+Α1:2007 Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 1 

 

Μέγεθη:S- 3XL 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

44. ΜΑΣΚΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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 Να διαθέτει ειδικά μελετημένο φίλτρο διαδοχικών στρωμάτων, υψηλής 

αποδοτικότητας για κατακράτηση σωματιδίων 

 Να είναι υποαλλεργική, αεροδιαπέραστη και αδιάβροχη 

 Να διαθέτει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα και δυο λάστιχα γύρω από τα αυτιά 

 Το μήκος της να είναι τουλάχιστον  17-18 εκατοστά και πλάτος 8,5 εκατοστά 

 Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14683 οι τύποι ΙΙR και BFE είναι ≥98% 

 Η μάσκα να είναι μιας χρήσης και να φέρει πτύχωση κατά μήκος της για καλύτερη 

εφαρμογή στο πρόσωπο 

 Μη ερεθιστική  

 Δεν περιέχει latex 

 ΕΝ 14683 

 ISO 9001:2015 

 ISO 13485:2016 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος)  

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

45. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  

100% βαμβακερή. 

Να κλείνει με κουμπιά και τσέπες χαμηλά. 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 

Είναι κατασκευασμένο από ΕVA, κατάλληλο για την απορρόφηση των κραδασμών. 

Πλένεται στο πλυντήριο σε χαμηλές θερμοκρασίες ή και στο χέρι. 

Θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της οδηγίας 89/686CEE / ΕΟΚ  
Μεγέθη από 35-46 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην ελληνική 

γλώσσα) 

 

47.ΑΡΒΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

I.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα υποδήµατα ασφαλείας (άρβυλα) πρέπει να είναι 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345:2011, Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας – Υποδήµατα Ασφαλείας, και να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο όλες τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις αυτού καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες 

απαιτήσεις που επισηµαίνονται στη συνέχεια. 
 

 ΙΙ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το παραπάνω 

πρότυπο, τα υποδήµατα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά / 

ιδιότητες :  

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



87 

 

α) Κλάση Ι (Υποδήµατα κατασκευασµένα από δέρµα ή άλλο υλικό, αποκλείονται 

υποδήµατα κατασκευασµένα αποκλειστικά από λάστιχο ή από άλλο πολυµερές) 

β) Απαιτήσεις απόδοσης στην ασφάλεια : S3, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις του προτύπου και επιπλέον τις ακόλουθες :  

• Κλειστή φτέρνα 

 • Αντιστατικές ιδιότητες  

• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  

• Προστασία ενάντια σε κινδύνους διάτρησης κατά µήκος του πέλµατος 

• Ανάγλυφη σόλa 

γ) Αντιολισθητική προστασία επιπέδου SRC (Η αντιολισθητική ικανότητα δοκιµάζεται 

σε κεραµικό πάτωµα µε σαπούνι και σε χαλύβδινο πάτωµα µε γλυκερίνη)  

III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

α) Η εξωτερική επένδυση των υποδηµάτων ασφαλείας θα είναι από δέρµα εξαιρετικής 

ποιότητας αδιάβροχο (δέρµα πάχους το λιγότερο 2.0mm – 2.2mm) και ανθεκτικό σε 

οξέα, βάσεις και οργανικούς διαλύτες. Το δέρµα θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία έτσι ώστε να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να αποτρέπει την 

αύξηση της θερµοκρασίας εσωτερικά του υποδήµατος.  

β) Η εσωτερική επένδυση των υποδηµάτων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν από 

φυσικά υλικά, ώστε να επιτρέπουν τον αερισµό και την αναπνοή του ποδιού, να µην 

δηµιουργούν αλλεργίες και να έχουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία. Επίσης, να φέρουν 

εσωτερικά διαπνέουσα µεµβράνη αδιαβροχοποίησης που να προσδίδει στεγανότητα του 

υποδήµατος µε πιστοποίηση WR σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011. Η 

διαπνοή και η κυκλοφορία του αέρα από το εσωτερικό του υποδήµατος προς τα έξω να 

υποστηρίζεται από ειδικά διαµορφωµένους αεραγωγούς. 

γ) Η σόλα των υποδηµάτων θα είναι από ειδικό συνδυασµό καουτσούκ (Rubber) και 

πολυουρεθάνης (PU) ανθεκτική στις τριβές και σχεδιασµένη έτσι ώστε να ενεργεί στην 

απόσβεση κραδασµών και του βάρους και συγχρόνως να προσφέρει άνεση στον χρήστη. 

Η σόλα θα είναι θερµοκολληµένη µε το δερµάτινο σκελετό του υποδήµατος 

περιµετρικά, εξασφαλίζοντας το αδιάβροχο της όλης κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει να 

φέρει πιστοποιήσεις HI (Heat Insulation) και CI (Cold Insulation) σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα χρήσης τόσο 

σε παγωµένο έδαφος το χειµώνα όσο και σε ζεστό έδαφος κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο.  

δ) Τα υποδήµατα θα φέρουν ειδικό προστατευτικό δαχτύλων στο µπροστά µέρος το 

οποίο θα αντέχει σε πρόσκρουση µε δύναµη 200 Joules κατ’ελάχιστον καθώς και σε 

συµπιεστική δύναµη 15kN κατ’ελάχιστο σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345:2011. 

Το προστατευτικό αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ, ανατοµικά σχεδιασµένο και 

κατασκευασµένο από ενισχυµένο µε ίνες πλαστικό. 

ε) Τα υποδήµατα ασφαλείας θα είναι πιστοποιηµένα S3 σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 

20345:2011 και κατά µήκος του πέλµατος και ενδιάµεσα από τη σόλα και τον εσωτερικό 

πάτο τους θα φέρουν ελαφριά, µεταλλική ενίσχυση για προστασία ενάντια σε κινδύνους 

διάτρησης.  

στ) Το χρώµα των υποδηµάτων να είναι µαύρο.  

ζ) Η γλώσσα να είναι µόνιµα στερεωµένη εκατέρωθεν του ανοίγµατος µε ραφή, 

προσδίδοντας στεγανότητα και ευκολία κατά τη χρήση.  

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



88 

 

η) Το δέσιµο θα γίνεται µε κορδόνι υψηλής αντοχής και ποιότητας, το οποίο θα διέρχεται 

απο τρύπες µε ανεξάρτητα θυλάκια εκατέρωθεν της γλώσσας.  

θ) Ο σχεδιασµός της σόλας αλλά και το υλικό κατασκευής να είναι έτσι ώστε µε ευκολία 

να προσαρµόζεται στην µορφολογία του δαπέδου προσφέροντας αντιολισθητική 

συµπεριφορά σε επιφάνεια µε λάδια, χηµικά, διαλύτες κλπ πιστοποιηµένη SRC 

σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345:2011.  

ι) Η σόλα θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερµοκρασίες έως 300°C και να φέρει 

πιστοποίηση HRO σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011.  

κ) Η υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής, ο σχεδιασµός και η ανατοµία, το ελαφρύ 

της όλης κατασκευής θα αποτελέσουν σηµαντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των 

υποδηµάτων αρβύλων ασφαλείας.  

λ) Η κατασκευή του υποδήµατος να προσφέρει προστασία και άριστη εφαρµογή στην 

περιοχή του αστραγάλου µε εσωτερική αφρώδη επένδυση.  

 

ΙV. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε ζεύγος υποδηµάτων – αρβύλων ασφαλείας πρέπει να σηµαίνεται 

ευκρινώς µε τα εξής : 

α) Σήµα πιστοποίησης “CE”  

β) Σήµα ταυτοποίησης του κατασκευαστή  

γ)  κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος 

δ) Ηµεροµηνία κατασκευής   

ε) Το σύµβολο S3 που αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται.  

στ) Το σύµβολο SRC που αντιστοιχεί στην αντιολισθητική προστασία που παρέχεται  

ζ) Το σύµβολο HRO που αντιστοιχεί στην προστασία από υψηλές θερµοκρασίες που 

παρέχεται  

η) Το σύµβολο HI που αντιστοιχεί στην προστασία θερµικής µόνωσης από ζέστη που 

παρέχεται  

θ) Το σύµβολο CI που αντιστοιχεί στην προστασία θερµικής µόνωσης από κρύο που 

παρέχεται 

 ι) Το σύµβολο WR που αντιστοιχεί στην προστασία αδιαβροχοποίησης που παρέχεται 

κ) Τα προσφερόµενα υποδήµατα να κατασκευάζονται σε µεγέθη από EU 37 έως EU 50 

έτσι ώστε να µπορούν να καλύψουν την κάθε ανάγκη που µπορεί να προκύψει.  

 

 (Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης – δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

48. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 

Πεδίο εφαρμογής : Για το προσωπικό που χρησιμοποιεί  μηχανάκι για την μετακίνηση 

που αφορούν τις εργασίες του Δήμου. 

 Πλαστικές προστασίες για τα γόνατα. 

 Μαλακή και άνετη επένδυση από υποαλλεργικό και αναπνεύσιμο ύφασμα. 

 Προδιαμορφωμένες, με ασύμμετρο σχεδιασμό για άνεση και εφαρμογή. 

 Αεραγωγοί για την αύξηση του εξαερισμού. 

 Ρυθμιζόμενοι διπλοί ιμάντες με κλείσιμο Velcro. 

 EN 1621-1 / 03. 
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 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος)  

 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

49.ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ  
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο 

ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο είναι 

δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη 

χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την 

κρίση του. 

Κράνος:  Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac 

Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου 

και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα 

αυχένα  γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. 

Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο 

μέτωπο και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους  υπάρχει η διάταξη με την 

οποία ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.  

Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (συνεχής διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 2-

1.2,  Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β (κρούση μέσης ενέργειας), Προστασία από 

ηλεκτρικό τόξο: σύμβολο 8, Προστασία από θάμβωση: σύμβολο Ν, Αντοχή σε τριβή: 

σύμβολο Κ 

Επίσης διαθέτει ειδικό πανάκι για τον καθαρισμό και την φροντίδα του ασπιδίου. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 1000 vac (class 

0), MM προστασία από λιωμένα μέταλλα, LD: προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΝ 397 (κράνος), ΕΝ 166 (ασπίδιο), EN 50365 

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος) 

(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

 

50. ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  

Πεδίο χρήσης  για χειριστές αλυσοπρίονου  

Χαρακτηριστικά  Μποτάκι δερμάτινο  με κορδόνι , στεγανό , αντιστατικό  . Πάχος 

δέρματος  2,6-2,8  mm. Εξωτερικό υλικό αδιάβροχο δέρμα, διαπνέον,( 7,0 mm/ cm
2 
/h). 

Ανατομικά σχεδιασμένο, υπερελαφρύ προστατευτικό δαχτύλων ,να είναι 

κατασκευασμένο από ειδικά ενισχυμένο υλικό για απαιτήσεις υψηλής ασφάλειας κλάσης 

1 .Σόλα από καουτσούκ / πολυαιρεθάνη  αντιολισθητική  

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο KWF  

CE 0193 EN ISO 20345 :2011 S3 HRO HICI WR SRC  

CE EN ISO 17249:2013  = AC:2014 –ΚΛΑΣΗΣ 1 

ΣΗΜΑΝΣΗ: Πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς µε τα εξής : 
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 Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , έτος κατασκευής  

(Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος)  
(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποίησης - δήλωσης συμμόρφωσης μεταφρασμένη στην 

ελληνική γλώσσα) 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους: 

9.  Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, δείγματα, 

προσπέκτους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα 

προσφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται.  

Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά, 

έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε 

πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά.  

10. Όσα από τα προϊόντα διαθέτουν σήμανση CE, να αναγράφουν τον κατασκευαστή, 

τον κωδικό του προϊόντος, το έτος κατασκευής και το μέγεθος αυτού. Θα πρέπει να 

υπάρχουν όλες οι απαραίτητες, κατά το νόμο, σημάνσεις, που θα διασφαλίζουν τη 

σωστή λειτουργία ασφάλειας τους.  

11. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  

Όμως ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύψει όλα τα μεγέθη που θα του 

ζητηθούν και για το λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους 

διαγωνιζόμενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα, μετά την παραλαβή της προμήθειας, 

αλλαγής σε μεγαλύτερο η μικρότερο μέγεθος σε συνεννόηση με τον αναθέτοντα.  

12. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου μετά από 

συνεννόηση.  

13. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δε θα 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.  

14. Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι 

όμοιο με εκείνο που κατέθεσε ως δείγμα ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Κάθε είδος 

παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού 

διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα. Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο 

παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.  

15. Τα δείγματα που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να είναι μέσα 

σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να 

αναγράφεται ο προμηθευτής και ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την 

μελέτη).  
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16. Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δείγματα για 

όσα είδη απαιτείται δείγμα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Δεν 

απαιτείται προσκόμιση δείγματος για τα είδη με Α/Α 22. Μονωτικά Εργαλεία και με 

Α/Α 38. Αναπνευστική συσκευή.  

                                                  Γούρνες: 18/08/2020 

Η συντάξασα                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών 

 

Τασιούδη Καλλιρόη                                                           ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 
CPV:18100000-0 

ΠΟΣΟΥ: 58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση  

25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 638 3,50 € 2.233,00 € 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 129 4,50 € 580,50 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1 ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1202 3,50 € 4.207,00 € 

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 115 22,00 € 2.530,00 € 

5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΙΟ 211 5,00 € 1.055,00 € 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 111 25,00 € 2.775,00 € 

7 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 83 85,00 € 7.055,00 € 

8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 35,00 € 840,00 € 

9 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 87 15,00 € 1.305,00 € 
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ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 51 50,00 € 2.550,00 € 

11 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 73 35,00 € 2.555,00 € 

12 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 89 30,00 € 2.670,00 € 

13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20 25,00 € 500,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

A1 P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 35,00 € 770,00 € 

15 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 30,00 € 570,00 € 

16 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 25,00 € 550,00 € 

17 ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 111 3,00 € 333,00 € 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 50,00 € 

19 ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 25,00 € 475,00 € 

20 ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30,00 € 120,00 € 

21 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,00 € 125,00 € 

22 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 300,00 € 600,00 € 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 220,00 € 660,00 € 

23Β ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 160,00 € 480,00 € 

23Γ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 90,00 € 270,00 € 

24 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 35,00 € 105,00 € 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 21 3,00 € 63,00 € 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 € 80,00 € 

27 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚ

ΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 130 13,00€ 1.690,00€ 

28 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 4 20,00 € 80,00 € 
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29 
ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 40,00 € 

30 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES ΖΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 75,00 € 

31 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 100,00 € 500,00 € 

32 ΡΟΜΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 € 60,00 € 

33 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 9 20,00 € 180,00 € 

34 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 38,00 € 

35 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 38,00 € 

36 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 48 80,00 € 3.840,00 € 

37 
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 30 30,00 € 900,00 € 

38 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 900,00 € 900,00 € 

39 
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 330,00 € 660,00 € 

40 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 52 13,00 € 676,00 € 

41 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 2 95,00 € 190,00 € 

42 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,00 € 100,00 € 

43 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΚΙ 

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 85,00 € 255,00 € 

44 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,30 € 180,00 € 

45 ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 € 60,00€ 

46 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ ΖΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 40,00 € 

47 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΖΕΥΓΟΣ 3 170,00 € 510,00 € 

48 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ  ΖΕΥΓΟΣ 5 45,00 € 225,00 € 

49 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 75,75 € 151,50 € 
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50 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 200,00€ 

     

47.695,00 € 

 

Σημείωση: Για τα είδη με Α/Α 3,27 και 44 ο ΦΠΑ είναι 6% ενώ για τα λοιπά είδη 

είναι 24%  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (10)  

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ 

ΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24%  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ  

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

3 

ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1  ή 

P2 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 15 3,50 € 0,21€ 3,71 € 52,50 € 3,15 € 55,65 € 

4 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 3 22,00 € 5,28 € 27,28 € 66,00 € 15,84 € 81,84 € 

5 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Α T-SHIRT 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 4 5,00 € 1,20 € 6,20 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚ

Α ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 € 

7 
ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 20,40€ 105,40 € 255,00 € 61,20 € 316,20 € 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙ

Α ΖΕΥΓΟΣ 2 50,00 € 12,00 € 62,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 13 35,00 € 8,40 € 43,40 € 455,00 € 109,20 € 564,20 € 

17 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ

ΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 24 3,00 € 0,72 € 3,72 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

19 
ΚΡΑΝΟΣ  

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 1 25,00 € 6,00 € 31,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 € 

33 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕ

Σ ΖΕΥΓΟΣ 1 20,00 € 4,80 € 24,80 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

43 ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΓΙΑ ΕΞΩΤ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝ

Ο ΜΑΝΙΚΙ  

 

 

ΤΕΜΑΧΙ

Ο 

 

 

 

 

 85,00€    20,40 €  

      

105,40 €  

             

255,00 €  

               

61,20 €  316,20 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



96 

 

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

3 

47 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΖΕΥΓΟΣ 3 170,00€ 40,80€ 210,80€ 510,00€ 122,40€ 632,40€ 

48 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕ

Σ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΖΕΥΓΟΣ 1 45,00€ 10,80€ 55,80€ 45,00€ 10,80€ 55,80€ 

        

  

 
1.950,50€   458,67 €   2.409,17 €  

 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (10)  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (4 ΑΤΟΜΑ) ΙΔΑΧ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24% ή 

6%  

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ή 

6% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 26 3,50 € 0,84 € 4,34 € 91,00 € 21,84 € 112,84 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ 

P1  ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 3,50 € 0,21 € 3,71 € 210,00 € 12,60 € 222,60 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4 30,00 € 7,20 € 37,20 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ 

ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  12 13,00 € 0,78 € 13,78 € 156,00 € 9,36 € 165,36 € 

36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 4 80,00 € 19,20 € 99,20 € 320 76,8 396,8 

40 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 13,00 € 3,12 € 16,12 € 104 24,96 128,96 

             

1.001,00 € 174,36 € 1.175,36 

€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (10)    

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (32 ΑΤΟΜΑ)  

ΙΔΟΧ  
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Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24% 

ή 6% 

ΤΙΜ

Η ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ή 

6% 

ΣΥΝ

ΟΛΟ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 32Χ7 ΖΕΥΓΟΣ 224 3,50 € 0,84 € 4,34 € 

 

 

 

784,00 € 

 

 

 

188,16 € 

 

 

 

972,1

6 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ 

P1 ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 3,50 € 0,21 € 3,71 € 112,00 € 6,72 € 

118,7

2 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 32 30,00 € 7,20 € 

37,20 

€ 960,00 € 230,40 € 

1.190,

40 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚ

ΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  32 13,00 € 0,78 € 

13,78 

€ 416,00 € 24,96 € 

440,9

6 € 

36 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 32 80,00 € 

19,20 

€ 

99,20 

€ 2.560,00 € 614,40€ 

3.174,

4€ 

40 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 32 13,00 € 3,12 € 

16,12 

€ 416,00 € 99,84€ 

515,8

4 

            

 

5.248,00 

€ 

1.164,4

8€ 

6.412

,48 € 

 
 

 

                  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1+2+3)  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (10)  

 

ΕΤΗ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 1.950,50 € 455,52 € 3,15 € 2.409,17 € 

ΚΑΘ.ΣΧΟΛ. 

ΙΔΑΧ 1.001,00 € 152,40 € 21,96 € 1.175,36 € 

ΚΑΘ. ΙΔΟΧ 5.248,00 € 1.132,80 € 31,68 € 6.412,48 € 

  8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (15)  

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠ

Α 

24%  

Ή 

6% 

ΤΙΜ

Η 

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο ΜΕ 

ΦΠΑ 

3 ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1 

ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,50 € 

0,21 

€ 3,71 € 105,00 € 6,30 € 111,30 € 

27 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν/ 

ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩ

Ν 

ΜΕΓΕΘΩΝ  6 13,00 € 

0,78 

€ 

13,78 

€ 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

32 
ΡΟΜΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 € 

3,60 

€ 

18,60 

€ 60,00 € 

14,40 

€ 74,40 € 

44 
ΜΑΣΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,30 € 

0,02 

€ 0,32 € 90,00 € 5,40 € 95,40 € 

45 
ΡΟΜΠΑ 

ΥΦΑΣΜΑ   

-ΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 € 

4,80 

€ 

24,80 

€ 60,00 € 

14,40 

€ 74,40 € 

46 

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

Α 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σ ΤΥΠΟΥ 

ΣΑΜΠΟ ΖΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 

9,60 

€ 

49,60 

€ 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
433,00 € 

54,78 

€ 487,78 € 

 

                  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

(15) 
 

ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

24% 
ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΤΟΣ 2020 160,00 € 38,40 €   198,40 € 

ΕΤΟΣ 2020 273,00 €   16,38 € 289,38 € 
ΣΥΝΟΛΟ 2020 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (20)  

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ                         

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ

ΑΔΟΣ 

ΑΝΕ

Υ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24%  

ή 6%  

ΤΙΜ

Η      

ΜΟ

ΝΑ-

ΔΟΣ                  

ΜΕ 

ΦΠ

Α  

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΑΝΕΥ 

 ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ή 

6% 

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ                      

(ΓΙΑ 29 

ΑΤΟΜΑ  ΖΕΥΓΟΣ 139 3,50 € 0,84 € 

4,34 

€ 486,50 € 

116,76 

€ 603,26 € 

3 
ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1  ή 

P2 (ΓΙΑ 31 

ΑΤΟΜΑΧ15) ΤΕΜΑΧΙΟ 465 3,50 € 0,21 € 

3,71 

€ 

1.627,50 

€ 97,65 € 

1.725,15 

€ 

4 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΓΙΑ 26 

ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 52 

22,00 

€ 5,28 € 

27,2

8 € 

1.144,00 

€ 

274,56 

€ 

1.418,56 

€ 

5 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Α             T-

SHIRT (ΓΙΑ 26 

ΑΤΟΜΑ Χ4) ΤΕΜΑΧΙΟ 104 5,00 € 1,20 € 

6,20 

€ 520,00 € 

124,80 

€ 644,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ

ΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ)ΓΙ

Α 27 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 

1.000,00 

€ 

240,00 

€ 

1.240,00 

€ 

7 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 28 

85,00 

€ 20,40 € 

105,

40 € 

2.380,00 

€ 

571,20 

€ 

2.951,20 

€ 

8 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

35,00 

€ 8,40 € 

43,4

0 € 280,00 € 67,20 € 347,20 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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9 

ΚΑΠΕΛΑ 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

(ΓΙΑ 13 

ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 24 

15,00 

€ 3,60 € 

18,6

0 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙ

Α ΖΕΥΓΟΣ 10 

50,00 

€ 12,00 € 

62,0

0 € 500,00 € 

120,00 

€ 620,00 € 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

35,00 

€ 8,40 € 

43,4

0 € 210,00 € 50,40€ 260,40 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20 

30,00 

€ 7,20 € 

37,2

0 € 600,00 € 

144,00 

€ 744,00 € 

13 
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

A1 P3 ή 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣ

ΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

35,00 

€ 8,40 € 

43,4

0 € 280,00 € 67,20 € 347,20 € 

15 
ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 

30,00 

€ 7,20 € 

37,2

0 € 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

16 

ΦΟΡΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ( 

ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ 

Χ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

17 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ

ΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 26 3,00 € 0,72 € 

3,72 

€ 78,00 € 18,72 € 96,72 € 

18 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ

ΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 2 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

19 

ΚΡΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

20 
ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ

ΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

30,00 

€ 7,20 € 

37,2

0 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

21 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤ

ΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

25,00 

€ 6,00 € 

31,0

0 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



101 

 

22 ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

300,00 

€ 72,00 € 

372,

00 € 600,00 € 

144,00 

€ 744,00 € 

23Α 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

220,00 

€ 52,80 € 

272,

80 € 440,00 € 

105,60 

€ 545,60 € 

23Β 

ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

160,00 

€ 38,40 € 

198,

40 € 320,00 € 76,80 € 396,80 € 

23Γ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

90,00 

€ 21,60 € 

111,

60 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

24 
ΖΩΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

35,00 

€ 8,40 € 

43,4

0 € 70,00 € 16,80 € 86,80 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

(ΓΙΑ 10 

ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝΖΕ

ΥΓΩΝ/ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  30 

13,00 

€ 0,78 € 

13,7

8 € 390,00 € 23,40 € 413,40 € 

36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗ

ΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 10 

80,00 

€ 19,20 € 

99,2

0 € 800,00 € 

192,00 

€ 992,00 € 

37 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 6 

30,00 

€ 7,20 € 

37,2

0 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

40 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

13,00 

€ 3,12 € 

16,1

2 € 130,00 € 31,20 € 161,20 € 

41 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ

ΓΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 2 

95,00 

€ 22,80 € 

117,

80 € 190,00 € 45,60 € 235,60 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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49 

ΑΣΠΙΔΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σ ΑΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  2 

75,75 

€ 18,18 € 

93,9

3 € 151,50 € 36,36 € 187,86 € 

           

13.587,5

0 € 

2.897,8

5 € 

16.485,3

5 € 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (20) ΕΠΟΧΙΚΟΙ  ΙΔΟΧ                  

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24%  

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ                  

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛ

Ο ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ                      

(ΓΙΑ 14 

ΑΤΟΜΑ Χ5) ΖΕΥΓΟΣ 70 3,50 € 0,84 € 4,34 € 245,00 € 58,80 € 303,80 € 

3 

ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1  

ή P2 (ΓΙΑ 15 

ΑΤΟΜΑΧ10

) ΤΕΜΑΧΙΟ 150 3,50 € 0,21 € 3,71 € 525,00 € 31,50 € 556,50 € 

4 

ΠΑΝΤΕΛΟΝ

ΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΓΙΑ 15 

ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 22,00 € 5,28 € 27,28 € 660,00 € 158,40 € 818,40 € 

5 

ΜΠΛΟΥΖΑ

ΚΙΑ             

T-SHIRT 

(ΓΙΑ 15 

ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 € 1,20 € 6,20 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤ

ΙΚΑ 

ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ)

ΓΙΑ 15 

ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 15 25,00 € 6,00 € 31,00 € 375,00 € 90,00 € 465,00 € 

7 

ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σ ΖΕΥΓΟΣ 15 85,00 € 

20,40 

€ 

105,40 

€ 

1.275,00 

€ 306,00 € 

1.581,00 

€ 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕ

Σ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

9 

ΚΑΠΕΛΑ 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟ

Λ (ΓΙΑ 15 

ΑΤΟΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 15,00 € 3,60 € 18,60 € 225,00 € 54,00 € 279,00 € 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟ

ΛΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 12 50,00 € 

12,00 

€ 62,00 € 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

11 

ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧ

Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 14 30,00 € 7,20 € 37,20 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

14 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

A1 P3 ή 

ΙΣΟΔΥΝΑΜ

Η 

ΦΙΛΤΡΟΜΑ

ΣΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

15 

ΚΡΑΝΟΣ 

ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ 

ΠΤΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

17 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠ

ΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 15 3,00 € 0,72 € 3,72 € 45,00 € 10,80 € 55,80 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

(ΓΙΑ 2 

ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν/ 

ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩ

Ν 

ΜΕΓΕΘΩ

Ν  6 13,00 € 0,78 € 13,78 € 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

36 

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

Α 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ

ΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 2 80,00 € 

19,20 

€ 99,20 € 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

37 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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40 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,00 € 3,12 € 16,12 € 26,00 € 6,24 € 32,24 € 

   ΣΥΝΟΛΟ       

6.764,00 

€ 

1.514,82 

€ 

8.278,82 

€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (20) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 11.570,00 € 2.776,80 €   14.346,80 € 

ΦΠΑ 6%  2.017,50 €   121,05 € 2.138,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 13.587,50 € 2.776,80 € 121,05 € 16.485,35 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (20) 

ΕΠΟΧΙΚΟΙ 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 6.161,00 € 

 

1.478,64 €   7.639,64 € 

ΦΠΑ 6% 603,00 €   36,18 € 639,18 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 6.764,00 € 1.478,64 € 36,18 € 8.278,82 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑ  5+6) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (20) 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 17.731,00 € 4.255,44 €   21.986,44 € 

ΦΠΑ 6% 2.620,50 €   157,23 € 2.777,73 € 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π
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ΣΥΝΟΛΟ 

2020 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( 

25) 

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠ

Α 

24%  

ΤΙΜ

Η 

ΜΕ 

ΦΠ

Α  

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 60 4,50 € 

1,08 

€ 

5,58 

€ 270,00 € 

64,80 

€ 334,80 € 

3 

ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1 ή 

P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 3,50 € 

0,21 

€ 

3,71 

€ 

1.050,00 

€ 

63,00 

€ 

1.113,00 

€ 

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 22,00 € 

5,28 

€ 

27,2

8 € 132,00 € 

31,68 

€ 163,68 € 

5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Α T-SHIRT ΤΕΜΑΧΙΟ 25 5,00 € 

1,20 

€ 

6,20 

€ 125,00 € 

30,00 

€ 155,00 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ

ΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 25,00 € 

6,00 

€ 

31,0

0 € 150,00 € 

36,00 

€ 186,00 € 

7 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 

20,4

0 € 

105,

40 € 255,00 € 

61,20 

€ 316,20 € 

8 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 35,00 € 

8,40 

€ 

43,4

0 € 105,00 € 

25,20 

€ 130,20 € 

9 

ΚΑΠΕΛΑ 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15,00 € 

3,60 

€ 

18,6

0 € 90,00 € 

21,60 

€ 111,60 € 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙ

Α ΖΕΥΓΟΣ 6 50,00 € 

12,0

0 € 

62,0

0 € 300,00€ 

72,00 

€ 372,00 € 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 35,00 € 

8,40 

€ 

43,4

0 € 350,00 € 

84,00 

€ 434,00 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 

7,20 

€ 

37,2

0 € 90,00 € 

21,60 

€ 111,60 € 
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17 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ

ΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 30 3,00 € 

0,72 

€ 

3,72 

€ 90,00 € 

21,60 

€ 111,60 € 

25 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

PVC ΖΕΥΓΟΣ 12 3,00 € 

0,72 

€ 

3,72 

€ 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚ

ΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  10 13,00 € 

0,78 

€ 

13,7

8 € 130,00 € 7,80 € 137,80 € 

33 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔ

ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6 20,00 € 

4,80 

€ 

24,8

0 € 120,00 € 

28,80 

€ 148,80 € 

37 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 6 30,00 € 

7,20 

€ 

37,2

0 € 180,00 € 

43,20 

€ 223,20 € 

   ΣΥΝΟΛΟ        

3.473,0

0 € 

621,1

2 € 

4.094,1

2 € 

 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( 25) 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24 2.293,00 € 550,32 €   2.843,32 € 

ΦΠΑ 6 1.180,00 €   70,80 € 1.250,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 8  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (30) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ                         

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24%  

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ                  

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛ

Ο ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ                      

(ΓΙΑ 28 

ΑΤΟΜΑ ) ΖΕΥΓΟΣ 170 3,50 € 0,84 € 4,34 € 595,00 € 

142,80 

€ 737,80 € 

2 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 60 4,50 € 1,08 € 5,58 € 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

3 

ΜΑΣΚΑ 

ΦΙΛΤΡΟ P1 ή 

P2 TEMAXIO 150 3,50 € 0,21 € 3,71 € 525,00 € 31,50 € 556,50 € 

4 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΓΙΑ 10 

ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 22,00 € 5,28 € 27,28 € 440,00 € 105,60€ 545,60 € 

5 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Α             T-

SHIRT (ΓΙΑ 

11 ΑΤΟΜΟ 

Χ4) ΤΕΜΑΧΙΟ 44 5,00 € 1,20 € 6,20 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ

ΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ)ΓΙ

Α 33 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 33 25,00 € 6,00 € 31,00 € 825,00 € 

198,00 

€ 

1.023,00 

€ 

7 
ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 31 85,00 € 

20,40 

€ 

105,40 

€ 

2.635,00 

€ 632,40€ 

3.267,40

€ 

9 

ΚΑΠΕΛΑ 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

(ΓΙΑ 19 

ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 15,00 € 3,60 € 18,60 € 570,00 € 

136,80 

€ 706,80€ 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙ

Α ΖΕΥΓΟΣ 19 50,00 € 

12,00 

€ 62,00 € 950,00€ 228,00€ 

1.178,00 

€ 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

1.050,00

€ 

252,00 

€ 

1.302,00

€ 

12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 12 25,00 € 6,00 € 31,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 € 
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14 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

Α1 Ρ3 Ή 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣ

ΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ  1 35,00€ 8,40€ 43,40€ 35,00€ 8,40€ 43,40€ 

16 

ΦΟΡΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ                 

( ΓΙΑ 14 

ΑΤΟΜΑ ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

14 

25,00 € 6,00 € 31,00 € 350,00€ 84,00€ 434,00€ 

17 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ

ΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 

8 3,00 € 0,72 € 3,72 € 24,00 € 5,76€ 29,76 € 

19 ΚΡΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 13 25,00 € 6,00€ 31,00 € 325,00€ 78,00€ 403,00€ 

20 
MΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ

ΓΚΟ-ΛΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 € 7,20 € 37,20 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

21 

ΠΟΔΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤ

ΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00€ 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 

PVC ΖΕΥΓΟΣ 6 3,00€ 0,72€ 3,72€ 18,00€ 4,32€ 22,32€ 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

(ΓΙΑ 2 

ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/

ΕΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  6 13,00 € 3,12 € 16,12 € 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

28 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 3 20,00 € 4,80 € 24,80 € 60,00 € 14,40€ 74,40 € 

29 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤ

ΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 2,40 € 12,40 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

30 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟ

ΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES ΖΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 € 

31 

ΜΑΣΚΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Υ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

100,00 

€ 

24,00 

€ 

124,00 

€ 400,00 € 96,00€ 496,00 € 

37 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 7,20 € 37,20 € 90,00€ 21,60€ 111,60€ 
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38 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ

ΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

900,00 

€ 

216,00 

€ 

1.116,0

0 € 900,00 € 

216,00 

€ 

1.116,00 

€ 

39 
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 

ΣΤΟΛΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

330,00 

€ 

79,20 

€ 

409,20 

€ 660,00 € 

158,40 

€ 818,40 € 

42 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ

ΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,00 € 4,80 € 24,80 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

44 

ΜΑΣΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,30 € 0,02 €  0,32€ 90,00 € 5,40 € 95,40 € 

       

12.120,0

0 € 

2.784,0

6 € 

14.904,0

6 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( 30) 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 11.427,00 € 2.742,48 €   14.169,48 € 

ΦΠΑ 6% 693,00 €   41,58 € 734,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06 € 

 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

(35) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ                         

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24% 

Ή 

6% 

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ                  

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

Ή 6% 

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΑΠΟ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ                      

(ΓΙΑ 2 

ΑΤΟΜΑ 

Χ4) ΖΕΥΓΟΣ 9 3,50 € 

0,84 

€ 4,34 € 31,50€ 7,56 € 39,06 € 

2 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΑΠΟ 

ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 9 4,50 € 

1,08 

€ 5,58 € 40,50 € 9,72 € 50,22 € 
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4 

ΠΑΝΤΕΛΟ

ΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΓΙΑ 2 

ΑΤΟΜΑΧ2

) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 22,00 € 

5,28 

€ 27,28 € 88,00 € 

21,12 

€ 

109,12 

€ 

5 

ΜΠΛΟΥΖΑ

ΚΙΑ             

T-SHIRT 

(ΓΙΑ 1 

ΑΤΟΜΟ 

Χ4) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,00 € 

1,20 

€ 6,20 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣ

ΤΙΚΑ 

ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩ

Ν 

ΜΕΓΕΘΩΝ

)ΓΙΑ  3 

ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 6 25,00 € 

6,00 

€ 31,00 € 

150,00 

€ 

36,00 

€ 

186,00 

€ 

7 

ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙ

ΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 

20,40 

€ 105,40 € 

255,00 

€ 

61,20 

€ 

316,20 

€ 

8 
ΝΙΤΣΕΡΑΔ

ΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 35,00 € 

8,40 

€ 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

9 

ΚΑΠΕΛΑ 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠ

ΟΛ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 € 

3,60 

€ 18,60 € 60,00 € 

14,40 

€ 74,40 € 

10 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙ

ΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒ

ΟΛΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 2 50,00 € 

12,00 

€ 62,00 € 

100,00 

€ 

24,00 

€ 

124,00 

€ 

11 

ΜΠΟΥΦΑ

Ν 

ΑΔΙΑΒΡΟΧ

Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 2 35,00 € 

8,40 

€ 43,40 € 70,00 € 

16,80 

€ 86,80 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕ

Σ ΖΕΥΓΟΣ 4 30,00 € 

7,20 

€ 37,20 € 

120,00 

€ 

28,80 

€ 

148,80 

€ 

13 
ΩΤΟΑΣΠΙΔ

ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 

6,00 

€ 31,00 € 50,00 € 

12,00 

€ 62,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ

Υ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ 

A1 P3 ή 

ΙΣΟΔΥΝΑ

ΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜ

ΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 35,00 € 

8,40 

€ 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 
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16 ΦΟΡΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ                  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 25,00 € 

6,00 

€ 31,00 € 

100,00 

€ 

24,00 

€ 

124,00 

€ 

17 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟ

ΠΑ-ΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 8 3,00 € 

0,72 

€ 3,72 € 24,00 € 5,76 € 29,76 € 

19 
ΚΡΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 25,00 € 

6,00 

€ 31,00 € 75,00 € 

18,00 

€ 93,00 € 

23Α 

ΟΛΟΣΩΜΕ

Σ 

ΕΞΑΡΤΗΣΕ

ΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 220,00 € 

52,80 

€ 272,80 € 

220,00 

€ 

52,80 

€ 

272,80 

€ 

23Β 
ΑΝΑΚΟΠΤ

ΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 160,00 € 

38,40 

€ 198,40 € 

160,00 

€ 

38,40 

€ 

198,40 

€ 

23Γ 
ΑΠΟΣΒΕΣ

ΤΗΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 90,00 € 

21,60 

€ 111,60 € 90,00 € 

21,60 

€ 

111,60 

€ 

24 

ΖΩΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙ

ΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 35,00 € 

8,40 

€ 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

25 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΑΠΌ PVC ΖΕΥΓΟΣ 3 3,00 € 

0,72 

€ 3,72 € 9,00 € 2,16 € 11,16 € 

26 

ΣΤΟΛΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙ

ΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 € 

9,60 

€ 49,60 € 80,00 € 

19,20 

€ 99,20 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

(ΓΙΑ 2 

ΑΤΟΜΑ 

Χ2) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/Ε

ΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  4 13,00 € 

0,78 

€ 13,78 € 52,00 € 3,12 € 55,12 € 

28 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 20,00 € 

4,80 

€ 24,80 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

31 

ΜΑΣΚΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟ

Υ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ 

ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 100,00 € 

24,00 

€ 124,00 € 

100,00 

€ 

24,00 

€ 

124,00 

€ 

33 
ΕΠΙΓΟΝΑΤ

ΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 20,00 € 

4,80 

€ 24,80 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

34 

ΗΜΙΚΡΑΝ

Ο ΜΕ 

ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔ

Α ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 

9,12 

€ 47,12 € 38,00 € 9,12 € 47,12 € 

35 

ΑΣΠΙΔΙΟ 

ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 

9,12 

€ 47,12 € 38,00 € 9,12 € 47,12 € 
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37 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟ

Υ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 

7,20 

€ 37,20 € 90,00 € 

21,60 

€ 

111,60 

€ 

50 

ΜΠΟΤΑΚΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙ

ΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙ

Ο-ΝΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 

48,00

€ 248,00€ 200,00€ 48,00€ 248,00€ 

              

2.426,0

0 € 

572,88 

€ 

2.998,8

8 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( 35) 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

2.374,00 € 569,76 €  2.943,76 € 

ΦΠΑ 6% 52,00 €  3,12 € 55,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 

2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 50 

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

24% 

ή 6% 

ΤΙΜ

Η ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤ

ΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 25,00 € 6,00 € 

31,00 

€ 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

27 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  24 13,00 € 0,78 € 

13,78 

€ 312,00 € 18,72 € 330,72 € 

48 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ

ΔΑ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΖΕΥΓΟΣ 4 45,00 € 

10,80 

€ 

55,80 

€ 

180,00 

€ 

43,20 

€ 

223,20 

€ 
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692,00 

€ 

109,92 

€ 

801,92 

€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 10 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

( 50) 

ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

380,00 € 91,20 €  471,20 € 

ΦΠΑ 6% 312,00 €  18,72 € 330,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

2020 

692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΜΕ ΦΠΑ 

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30 ΤΕΧΝΙΚΗ  

12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06€ 

35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ  2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   

692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 
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Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού  - για όλα τα είδη που θα 

προσφέρουν -  να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης.  
Σε κάθε περίπτωση οι επί μέρους ποσότητες των ειδών ανά μέγεθος, θα καθοριστούν 

κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης του Δήμου με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί 

προμηθευτής της παρούσας προμήθειας, με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις 

δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν προκύψει και σύμφωνα με τη σχετική κρίση 

του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Χερσονήσου.  

Η προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου της προμήθειας άνευ ΦΠΑ, 

χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν προσφορά για 

το σύνολο της παρούσας  προμήθειας.   

                                            Γούρνες, 18/08/2020 

                                                                                              θεωρήθηκε 

Η συντάξασα                                        Ο Προϊστάμενος Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Τασιούδη Καλλιρόη                                                     Βασιλάκης Νικόλαος 

 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 
CPV:18100000-0 

ΠΟΣΟΥ: 58.047,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

 

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με πίστωση  

25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 
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Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 638 3,50 € 2.233,00€ 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 129 4,50 € 580,50 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1 ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1202 3,50 € 4.207,00 € 

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 115 22,00 € 2.530,00 € 

5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΙΟ 211 5,00 € 1.055,00 € 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 111 25,00 € 2.775,00 € 

7 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 83 85,00 € 7.055,00 € 

8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 35,00 € 840,00 € 

9 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 87 15,00 € 1.305,00 € 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 51 50,00 € 2.550,00 € 

11 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 73 35,00 € 2.555,00 € 

12 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 89 30,00 € 2.670,00 € 

13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20 25,00 € 500,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1 

P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 35,00 € 770,00 € 

15 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 30,00 € 570,00 € 

16 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 25,00 € 550,00 € 

17 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 111 3,00 € 333,00 € 
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18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 50,00 € 

19 ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 25,00 € 475,00 € 

20 ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30,00 € 120,00 € 

21 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,00 € 125,00 € 

22 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 300,00 € 600,00 € 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 220,00 € 660,00 € 

23Β ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 160,00 € 480,00 € 

23Γ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 90,00 € 270,00 € 

24 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 35,00 € 105,00 € 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 21 3,00 € 63,00 € 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 € 80,00 € 

27 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΟΥΤΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΕΚΑΣ

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  130 13,00 € 1.690,00 € 

28 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 4 20,00 € 80,00 € 

29 
ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 40,00 € 

30 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES ΖΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 75,00 € 

31 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 100,00 € 500,00 € 

32 ΡΟΜΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,00 € 60,00 € 

33 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 9 20,00 € 180,00 € 

34 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 38,00 € 

35 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38,00 € 38,00 € 

36 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 48 80,00 € 3.840,00 € 

37 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 30 30,00 € 900,00 € 

38 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 900,00 € 900,00 € 

39 
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 330,00 € 660,00 € 

40 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 52 13,00 € 676,00 € 
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41 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 2 95,00 € 190,00 € 

42 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,00 € 100,00 € 

43 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 85,00 € 255,00 € 

44 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,30 € 180,00 € 

45 ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 € 60,00 € 

46 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ ΖΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 40,00 € 

47 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΖΕΥΓΟΣ 3 170,00 € 510,00 € 

48 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ  ΖΕΥΓΟΣ 5 45,00 € 225,00 € 

49 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 75,75 € 151,50 € 

50 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 200,00€ 

     

47.695,00 € 

 
Σημείωση: Για τα είδη με Α/Α 3,27 και 44 ο ΦΠΑ είναι 6% ενώ για τα λοιπά είδη 

είναι 24%  

                                            Γούρνες, 18/08/2020 

                                                                                              θεωρήθηκε 

Η συντάξασα                                        Ο Προϊστάμενος Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Τασιούδη Καλλιρόη                                                     Βασιλάκης Νικόλαος 
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοίκησης 
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΣΟΥ: 58.047,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6%  

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με 

πίστωση  25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: «Προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας έτους 2020» προϋπολογισμού: 58.047,94 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  6% για την αντιμετώπιση των δαπανών 

για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χερσονήσου. 

 Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου  

και θα βαρύνει τους ΚΑ:  

Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικές, Διοικητικές Υπηρεσίες,  με πίστωση ποσού 

10.000,00€ 

Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικές Υπηρεσίες, με πίστωση ποσού 1.000,00€ 

Κ.Α : 20.6063.0001 Υπηρεσίες Καθαριότητας Και Ηλεκτροφωτισμού, με 

πίστωση  25.000,00€ 

Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπηρεσία Άρδευσης, με πίστωση ποσού 5.000,00€ 

Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με πίστωση ποσού 15.000,00€ 

Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπηρεσίες Πρασίνου, με πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Κ.Α.: 50.6063.0002 Δημοτική Αστυνομία με πίστωση ποσού1.000,00€ 

του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. 

 Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.  

 

Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  
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 του ν. 4412/2016 (Α΄147) «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. 

 του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».  

 του N. 4555/ΦΕΚ 133Α ΄/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»  

 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας – Ανάρτηση Νόμων & 

Πράξεων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

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

 το ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση 

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 

παρ 4 του Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες 

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).  

 την Κ.Υ.Α. 53361/2006 (Β΄ 1503) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/2007 (Β΄ 1323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-

10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

 την Κ.Υ.Α. 31119/2008 (Β΄ 990) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 την K.Y.A. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208Β/08-06-2019) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των 

νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αριθ. Κ.Υ.Α. 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 

4584Β/13-12-2019)  

 την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας που αφορά την επιλογή του 

εξοπλισμού η οποία ανταποκρίνεται στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού: 

των εργονομικών και χρηστικών αναγκών ανά Υπηρεσία, των αναγκών 

αυξημένης προστασίας ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων και την 

εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, των ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών των σε εκτέλεση των 

ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

ΑΔΑ: ΩΝΦΖΩΗΜ-Η2Π



120 

 

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 προμήθειας, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας - Κριτήριο ανάθεσης 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο της προμήθειας, 

χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή ανά είδος, και με βάση τους όρους που θα 

καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους 

νόμιμους φόρους και κρατήσεις. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 

που κρίνονται στα δικαιολογητικά και στις τεχνικές προδιαγραφές αποδεκτές.  

Άρθρο 4ο : ∆ιάρκεια σύµβασης  

  Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται μέχρι την 31-12-2020. Η σύµβαση µπορεί να 

τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.  

Αρθρο 5ο: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του 

οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 

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 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο 

διαγωνισμό (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα 

εγγυητικών επιστολών).  

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)ημέρες μετά την λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) Η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση 
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καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το 

διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 6ο:  Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύµβασης 

 γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 Ο ανάδοχος οφείλει µετά την υπογραφή της σύµβασης σε συνεργασία µε την 

υπηρεσία να καταγράψει τα ακριβή µεγέθη ανά είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό προµήθεια είδη και στα µεγέθη 

που θα ζητηθούν.  

Τα προσφερόµενα είδη ατοµικής προστασίας θα είναι καινούρια και αρίστης 

ποιότητας.  

Τα αγαθά θα παραδίδονται στο χώρο του ∆ήµου Χερσονήσου εντός της χρονικής 

διάρκειας του συµφωνητικού, µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τη ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου και 

την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τη 

προµήθεια, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες 

και τον προγραµµατισµό του ∆ήµου.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου.  

Άρθρο 7ο: Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
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H κάλυψη της παρούσας δαπάνης θα γίνει σε βάρος των ακόλουθων ΚΑ 

προϋπολογισµού έτους 2020.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

/Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 6% 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

10.6063.0002 8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

15.6063.0002 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

20.6063.0001 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

25.6063.0001 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30  ΤΕΧΝΙΚΗ  

30.6063.0002 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58€ 14.904,06€ 

35  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

35.6063.0002 

2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  50.6063.0002 

692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020 47.695,00 € 9.988,32€ 364,62 € 58.047,94€ 

 
 Η τιµολόγηση των ειδών θα γίνεται ανά υπηρεσία σύµφωνα µε τους ανωτέρω 

ΚΑ. 

Άρθρο 8ο : Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής 
Η συµβατική αµοιβή του προµηθευτή θα καθοριστεί σύµφωνα µε την οικονοµική 

του προσφορά. Η συµβατική αµοιβή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Σύµβασης και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία  

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ή συνολικά µετά την 

τµηµατική ή συνολική οριστική παραλαβή της προµήθειας αντίστοιχα, σύµφωνα 

µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή.  
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 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση της προµήθειας στην έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου 

Άρθρο 9ο:Παραλαβή υλικών-– Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των 

ειδών 
Η προµήθεια και παράδοση των ειδών ατοµικής προστασίας θα γίνεται µε βάση 

τον αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων τη δεδοµένη χρονική περίοδο στο 

∆ήµο Χερσονήσου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης (µείωσης) του αριθµού των δικαιούχων της 

παρούσας µελέτης, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να παραλάβει τα αντίστοιχα µέσα 

ατοµικής προστασίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος στη έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 

εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύµφωνα 

µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει 

πρωτόκολλο σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 

δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που 

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε 

βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, 

µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή 

παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την 

παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  

Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται οπτικά και μακροσκοπικά καθώς και με την πρακτική 
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της δοκιμασίας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραπέμπει και σε εργαστηριακό 

έλεγχο κατόπιν προτροπής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται εντός του συµβατικού χρόνου.  

 

Άρθρο 10ο : Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

ποσότητας των ειδών, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους 

µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά 

τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.  

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 

ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.  

Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 

που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  

Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που 

υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, 

µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 

ποσότητας. 

 Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να 

προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των 

υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους. Η επιστροφή των 

υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 

3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα 
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από γνωµοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

προµήθειας, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά 

υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν. 4412/2016.  

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν 

φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύµβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Το παραπάνω 

πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 

χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον 

υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση-

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 

ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε 

παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας 

ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον 

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

Άρθρο 12ο :Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι 

(6) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 

προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 

παρ.1 Ν.4412/16). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 

χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 
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αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 

παρ. 4 Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13ο: ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 

παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 

τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ. 

73 του Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύµβασης, γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον 

ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

 

Άρθρο 14ο : Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

οι όροι της παρούσας.  

Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο ∆ήµος και ο ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

                                            Γούρνες, 18/08/2020 

                                                                                              θεωρήθηκε 

Η συντάξασα                                        Ο Προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών 

Τασιούδη Καλλιρόη                                                     Βασιλάκης Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΤΕΥΔ 
Η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr καθώς και στη διεύθυνση (URL): 

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests.  

 

Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 ως 

εξής: 

«Άρθρο 79Α» 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 

Στο έντυπο της ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

συμπληρώνουν ΜΟΝΟ τα σημεία τα οποία καθίσταται απαραίτητα 

από την παρούσα διακήρυξη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                  

                    

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων έτους 2020»  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………….  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
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∆/νση: 

……………………………………………………………………………............................

.........................  

Τηλ.: 

……………………………………………………………....................................................

.................... 

ΑΦΜ: 

…………………………………………………………………ΔΟΥ……………………

……………………………….. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 638   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 129   

3 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1ή P2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1202   

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 115   

5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΙΟ 211   

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

(ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 111   

7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 83   

8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 24   

9 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 87   

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 51   

11 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 73   

12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 89   

13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20   

14 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1 

P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 22   

15 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 19   

16 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22   

17 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 111   

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 2   

19 ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19   
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20 ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

21 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

22 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

23Β ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

23Γ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

24 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

25 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 21   

26 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

27 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
ΚΟΥΤΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/Ε

ΚΑΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ  

130   

28 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 4   

29 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4   

30 ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES 

ΖΕΥΓΟΣ 3   

31 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ABEK2 P3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

32 ΡΟΜΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

33 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 9   

34 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

35 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 48   

37 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 30   

38 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

39 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

40 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 52   

41 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 2   

42 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   
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43 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 

ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

44 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

45 ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

46 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 1   

47 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΖΕΥΓΟΣ 3   

48 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ  
ΖΕΥΓΟΣ 5   

49 ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

50 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α  3, 27,44                                                                         ΦΠΑ 

6% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α. (ολογράφως): 

…….…………………………………………………..................................… 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Φ.ΠΑ. 24%     

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Φ.Π.Α. 6% 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Έλαβα γνώση των όρων προµήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών τους οποίους και  αποδέχοµαι 

 

                                                                                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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Χρόνος ισχύος προσφοράς 6 μήνες 

 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  353  /  2020. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   Ο Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος                   Τα Μέλη 

 Ιωάννης Σέγκος     Πλευράκης Εμμανουήλ     Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

                                    Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

                    Χειρακάκης Γεώργιος 

          Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

          Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος  

                           

Η Ειδική Γραμματέας 

Αικατερίνη Μανδαλάκη  

 

                              

      Γούρνες 

                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Ιωάννης Σέγκος 

Δήμαρχος Χερσονήσου 
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