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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Καλύβια: 24/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ: 10052 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
                                                    
                                                                           

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

     Έχοντας υπόψη:  
     1. Την παρούσα διακήρυξη 
     2. Τις διατάξεις: 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» 

 Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων». 

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

ειδικότερα την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 καθώς και την παρ 9 εδ. β του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 

 Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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 Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014)  

 Του Ν.4250/2014, Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

 Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», 

του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 

(ΦΕΚ Α΄/74). 

 Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

 Τον Κανονισµό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπως ισχύει. 

 Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Το Ν.4555/18 «Πρόγραµµα Κλεισθένη».  

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
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οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., 

υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

   

3. Την με αριθ. 31/2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» της 

Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών. 

4. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008751556 καταχωρημένο στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα». 

5. Tις  689,690,691,692/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Δήμου Σαρωνικού με την οποία 
εγκρίνει την διάθεση και δέσμευση πίστωσης του ποσού 58.814,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (72.930,35 ευρώ με 

ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί  από πόρους του Δήμου µε χρέωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού 

του έτους 2021: 

ΟΜΑΔΑ Α' 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Κ.Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Φ.Π.Α.(24%) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 20-6063.002 36.285,00 € 8.708,40 € 44.993,40 € 

Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25-6063.002 12.096,20 € 2.903,09 € 14.999,29 € 

Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  30-6063.002 3.224,60 € 773,90 € 3.998,50 € 

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6063.002 3.221,00 € 773,04 € 3.999,04 € 

Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

54.826,80 € 13.158,43 € 67.985,23 € 

ΟΜΑΔΑ Β' 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 70-6063.001 3.988,00 € 957,12 € 4.945,12 € 

Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

3.988,00 € 957,12 € 4.945,12 € 

  

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ Α΄& Β΄ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

 
58.814,80 € 

 
14.115,55 € 

 
 

72.930,35 € 
 

 

για  την  προμήθεια  ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα του Δήμου Σαρωνικού. 

 
6. Tην  170/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού με την οποία εγκρίθηκαν: 

6.1 Η υπ΄ αριθμ.31/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» της 

Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών. 

   6.2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 31/2021 μελέτης.  

6.3 Οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - 

ρούχα». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  για  την  προμήθεια  µε  τίτλο  «Προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Σαρωνικού, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.930,35 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
επί των ειδών που αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτης  µε 
τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» της Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
                             ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» και 

προβλέπεται η προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων (οδοκαθαριστές, 

οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες πρασίνου, επιβλέποντες έργων, 

επόπτες κλπ.) του Δήμου Σαρωνικού. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Δήµος Σαρωνικού, 

Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια Τ.K 19010  

Ε-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr 

Αρµόδιος υπάλληλος: Ρουμελιώτης Ντάνιελ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το 

σύνολο των ζητούµενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού 

της υπ αριθ. 31/2021 µελέτης προµήθειας 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία: 5/7/2021  

Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα: 11:00.πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Σαρωνικού.1ός όροφος 

Αθηνών και Ρ. Φεραίου Καλύβια Αττικής ΤΚ 19010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Η υπ αρίθμ 31/2021 μελέτη  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ    Ποσόν 58.814,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (72.930,35 ευρώ με ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατό είκοσι (120) ημέρες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα υπερβαίνει την 31-

12-2021 και θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά έπειτα από 

πρόσκληση των ζητούμενων ειδών από το γραφείο προμηθειών 

του Δήμου, είτε επί συνόλου. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Κτίριο Δηµαρχιακού Μεγάρου Δήµου Σαρωνικού. 

Αθηνών. και  Ρ. Φεραίου ΤΚ.19010, Καλύβια Αττικής 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ τουΔηµοσίου και τρίτων νόµιµες 

κρατήσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που  ασκούν νόμιμα  την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην 

αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και συγκεκριμένα : 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε 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 (άρθρο 25 Ν.4412/16), 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. 

2. Στο 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 αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 

για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης (άρθρο 25 Ν.4412/16). 

 Υποψήφιοι ή προσφέροντες μπορούν να είναι και Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
των προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν 

από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16. 

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ 3
ο

 

      ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατάθεση σφραγισμένου 

φακέλου στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου Σαρωνικού. Αθηνών. 

και Ρ. Φεραίου 

ΤΚ 19010, Καλύβια Αττικής 

 
 

 
Στο πρωτόκολλο 

έως την 5/7/2021   

ΩΡΑ: 11:00 πμ 

 
 
 

Αίθουσα 

συνεδριάσεων 

Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου 

Σαρωνικού 

 
 
 

 
Ημερομηνία: 5 /7/2021  

 

 

ΩΡΑ: 11:00 πμ Ενώπιον της ορισθείσας 

επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού (δεν απαιτείται 

πρωτοκόλληση του κλειστού 

φακέλου) 

 

Ενώπιων της 
επιτροπής 

Την 5/7/2021 

ΩΡΑ: 11:00 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο, την 5/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 διάστημα κατά 

το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. 
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Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο 

Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 

και Ρήγα Φεραίου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο κάθε οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μια συνολική προσφορά που θα αναφέρεται στο 

είτε στο γενικό σύνολο όλων των ομάδων (ΟΜΑΔΑ  Α΄& Β΄) και όλων  των  ειδών των ομάδων είτε για το 

σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως ακριβώς αναγράφονται στις ομάδες Α΄ και Β΄ στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της της υπ΄ αριθµ. 31/2021 μελέτης µε τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας προσωπικού - ρούχα» της Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών του 

Δήµου Σαρωνικού. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον 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). 
 
Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 
στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση προμηθευτών, 

ούτε να συμμετέχει προσωπικά  και να εκπροσωπεί ταυτόχρονα άλλη ή άλλες  εταιρείες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από 

μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

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

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και  ένα αντίγραφο, και µέσα σε 

καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα  αναγράφονται ευκρινώς: 

 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ.  Προς την Επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Σαρωνικού 

δ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

ε. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ζ. 
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (ήτοι: επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ, πόλη, αριθμός 
τηλεφώνου, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16). 

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

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης (αρ.94 του 

Ν.4412/16).  
γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1. (άρθρο 92 παρ.2 

Ν.4412/16). 

 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατά τα οριζόµενα  στο άρθρο  3  της παρούσας Διακήρυξης. 

 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις 

απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 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. 

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

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Εγγυητική συµµετοχής απαιτείται: Αναλυτικότερα στο Άρθρο 17ο της παρούσας διακήρυξης. 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5
ο  

                   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή 
απόρριψης): 

 Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 

περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους], επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 23 της παρούσας  και  

 β) ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της σύμβασης  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

o ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ : 

1) Το ΕΕΕΣ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση νομίμως και 

προσηκόντως υπογεγραμμένο.  

2) Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται  σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΜΕΡΟΣ Β) και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα διακήρυξη καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει. 

 

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής:  

1. Κατά την υποβολή του 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. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ( ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι: 

o Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 

σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

o Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας. 

o Αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την 

έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών 

συµφώνα µε το άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 

o Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε περίπτωση 

που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση 

o Τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι ακριβή και αληθή 
 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα 

ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση 

του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 
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Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται για 
κάθε ένα μέλος τους ξεχωριστά. 
 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε 

ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η 

σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς 
κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε 

αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά 

το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά 

της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο, ο  

οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα 

του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 
 

Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις:  

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας 

και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 

(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, 

η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 

 Αντίγραφο της απόδειξης υποβολής δειγμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ.4 και το Άρθρο 24 της παρούσας 

διακήρυξης. 

                                                ΑΡΘΡΟ 6
ο

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή απόρριψης, την συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές υπ΄ αριθμ. 

31/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» της Δ/νσης 

Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών του Δήμου Σαρωνικού. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα 

τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv τov κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της  τεχνικής προσφοράς  δεν  πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. 

                                                               ΑΡΘΡΟ 7
ο

 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με την συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες 

του εντύπου που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης και συμπληρώνεται από τον 
οικονομικό φορέα. 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

 

Ο κάθε οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μια συνολική προσφορά που θα αναφέρεται στο 
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είτε στο γενικό σύνολο όλων των ομάδων (ΟΜΑΔΑ  Α΄& Β΄) και όλων  των  ειδών των ομάδων είτε για το 

σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως ακριβώς αναγράφονται στις ομάδες Α΄ και Β΄ στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της της υπ΄ αριθµ. 31/2021 μελέτης µε τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας προσωπικού - ρούχα» της Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών του 

Δήµου Σαρωνικού. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και αντιπροσφορών. 

Οι  τιμές  πρέπει  να  περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση των ειδών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσης.  Στο φάκελο της  Οικονομικής  προσφοράς  

τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής 

προσφοράς ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων–υπηρεσιών που προσφέρονται 

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

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως 

ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα 

ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 
ν.4412/16. 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 8
ο

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

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 λήξη 

της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσης. 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 3  και 4  της παρούσης (η ώρα και 

ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική 

καταχώρηση στον κυρίως 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 Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 και 8 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

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. 
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Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 

φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 

αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο 18ο. 

γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 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 προσφορές.   

 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της 
παρούσας.  
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 

φορέα. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος  του τµήµατος  προµηθειών , κοινοποιεί αµέσως  την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων  των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε  πρόσφορο τρόπο, 

όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει 

τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 9
Ο  

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
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προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης  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 παρακάτω  , ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 23 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

 

Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν :  

(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, εκδόσεως εντός του  τελευταίου  
τριμήνου πριν από την υποβολή τους, από  το  οποίο  να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις  βάρος τους 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 
 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,  νοµιµοποίηση  εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε  περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό  καταδικαστικές αποφάσεις. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού μητρώου είναι: 

 φυσικά πρόσωπα 

 διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 διαχειριστές Ε.Π.Ε 

 Δ/νων Σύµβουλος για Α.Ε. και όλα τα µέλη του ∆Σ 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Γενικότερα, 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 στο άρθρο 23 παρ.1. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
εκδόσεως εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  

τελούν υπό πτώχευση και επίσης  ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει  τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής των 
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δικαιολογητικών, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω 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 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 παραπάνω. 

 

(4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης  (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ,  ΟΑΕΕ,  ΤΣΜΕΔΕ, 

κλπ.) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, τόσο κατά 

την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ηµεροµηνία προσκοµίσεως των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.    
 

(5) Για την  περίπτωση της παρ 3 του άρθρου 23, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 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.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις 

α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 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 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

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

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

 

(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν εγγεγραµµένοι κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

 
(7) Για την παράγραφο 8 του άρθρου 23 της παρούσας  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

(8) Αναφορικά με ενώσεις προμηθευτών, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά ισχύουν για κάθε 

υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Εάν οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 
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(9) Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται πλέον των ως άνω δικαιολογητικών να προσκοµίσουν τα 

αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης τους  και ειδικότερα: 

Νομιμοποιητικά έγγραφα : 

i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε: α) ισχύον καταστατικό και β) σειρά Φ.Ε.Κ σύστασης και τροποποιήσεων 

καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από το οποίο να προκύπτουν οι 

διαχειριστές. 

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 

την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το Καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη 
τροποποίησης και ισχύουσας εκπροσώπησης , ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη µμεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 

καταστατικό ή Φ.Ε.Κ που έχει κατατεθεί. 

Σημειώνεται ότι  τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

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

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι γίνονται αποδεκτές  : 

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

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

 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 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. 

 Όλα Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

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

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών της προθεσμίας αίτημα προς την επιτροπή του 

διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 

εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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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 άρθρο 23 (λόγοι αποκλεισμού) και  τα κριτήρια επιλογής της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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, 

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 

ανωτέρω 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 είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό.  

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

                                                  ΑΡΘΡΟ 10
ο

 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για εργασίες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 

του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

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

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

                                                 ΑΡΘΡΟ 11
ο  

                                  
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 

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

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις, 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. (άρθρο 105 παρ.3 

Ν.4412/16) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16) 

Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία  της προσφοράς του προµηθευτή, µε 
την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος  του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που 

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και διαρκεί έως και 31-12-2021 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η 

προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της παραγγελίας 

μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για 

διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Χρονική Μεταβολή 

Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει χρονικά την σύμβαση χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου για διάστημα 

μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος της αρχικής σύμβασης. Δια τούτο απαιτείται απόφαση Δ.Σ και σύμφωνη 

γνώμη του αναδόχου.  

Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων  

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του 

άρθρου. 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016,  

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 

διαδοχικών τροποποιήσεων άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης η ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων η παραδρομών σύμβαση 
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συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-       Τον τρόπο παραλαβής. 

-       Τον τρόπο πληρωμής. 

-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Σαρωνικού από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

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

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

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

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

                                                         ΑΡΘΡΟ 14
ο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, μετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής της 

Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών.  
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και γενικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ 15
ο

 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

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

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

 
                                             ΑΡΘΡΟ 17ο 

 
                               

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 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.  

 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 

κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ευρώ (€). 

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,  
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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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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. 

 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αξίας 2 % επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., είτε ανά Ομάδα Α΄ και Β΄ είτε επί του συνόλου των ομάδων. 
 

Πίνακας εγγυητικών συμμέτοχης ανά Ομάδα : 

α/α ΟΜΑΔΑ 
Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός είδους 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσό εγγυητικής 
επιστολής συμμέτοχης 

1 Α΄ 54.826,80 € 1.096,54€ 

2 Β΄ 3.988,00 € 79,76€ 

Συνολικά και για ΟΜΑΔΕΣ Α΄& Β΄: 58.814,80 € 1.176,30€ 

 

 

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

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτοντας φορέας 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. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρο 305 έως 309 του ν. 4412/2016, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

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

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α. 
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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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει  ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής  της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ 18
ο

 

           ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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 παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ άρθρο 376 παρ.1.  Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης,  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, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 

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, 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 του παρόντος. Πέραν 
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989. 

 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται 
ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο οικείο πρωτόκολλο, προκειμένου να πρωτοκολληθούν 

και να κατατεθεί το παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

                                          ΑΡΘΡΟ 19
ο

 
                 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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).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.  

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.  

Τα τεχνικά φυλλάδια – πιστοποιητικά δύνανται να υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση το τεχνικό φυλλάδιο / πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

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

 

                                         ΑΡΘΡΟ 20
ο 

                                               
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής 
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

                                               ΑΡΘΡΟ 21
ο  

                             
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του  ∆ήµου. 

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση  να  

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.  

4. Για την επιλογή των οικονομικών φορέων και την διακρίβωση ταύτισης των προσφερόμενων 

ειδών προς τις  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, απαιτείται αποστολή και παράδοση 

των παρακάτω δειγμάτων:  

Για την Ομάδα Α΄: 
 Αντανακλαστικό γιλέκο (1 τεμάχιο) 

 Άρβυλα ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3 (1 ζεύγος) 

 Ασπίδιο πλέγμα (προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) (1 τεμάχιο) 

 Κράνος (1 τεμάχιο) 
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 Μπλουζάκι τύπου polo εργασίας καλοκαιρινό και χειμερινό (1 τεμάχιο) 

 Παντελόνι προστασίας (καλοκαιρινό) (1 τεμάχιο) 

 Παντελόνι προστασίας με επιγονατίδα (χειμερινό) (1 τεμάχιο) 

 Νιτσεράδα (1 τεμάχιο) 

             Για τη Ομάδα Β΄: 

 Αρβύλες Ασφαλείας s3 hro ci wr (1 ζεύγος) 

 Κράνος Ασφαλείας (1 τεμάχιο) 

 Χιτώνιο – Παντελόνι (1 Σετ) 
 

στις αποθήκες  του  Δήµου  µε  σχετική  απόδειξη,  εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τουλάχιστον, 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών τους. 

Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής δείγµατος θα υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής της προσφοράς των ενδιαφερόµενων. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

                                                    ΑΡΘΡΟ 22
ο

 
ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Για  περισσότερες  πληροφορίες διευκρινήσεις  για  τη  διαδικασία  του  Συνοπτικού Διαγωνισµού, οι 

ενδιαφερόµενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του  ∆ήµου  Σαρωνικού στο τηλέφωνο 

22993 20300 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00-14:00. 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του 
νομού.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

 

                                                    ΑΡΘΡΟ 23
ο

 

    ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα µέλη του (αν 

πρόκειται για σύµπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων και ειδικότερα: 

 

1) Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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, 
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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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 Δ.Σ. 
 

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)   Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και 

του Ελληνικού Δικαίου. Η ως άνω  παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο  οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας  τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016). 

 

3) Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. Η ως άνω  παράγραφος 

παύει να εφαρμόζεται όταν ο  οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας  τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

(άρθρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016).  

Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με 
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το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4) 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. 

5) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

6) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύµβασης,  αποζημιώσεις  ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών  

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας  των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

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

8) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται  λόγω  πράξεων  ή  παραλείψεων  

αυτού  είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4. 

9) Οικονοµικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισµό). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (9)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η προμήθεια των ειδών θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 

τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 
διαβεβαιώσεις του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

σήμερα. 

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει ενδεικτικά δείγματα για τα παρακάτω 

σύμφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016: 

Για την Ομάδα Α΄: 

 Αντανακλαστικό γιλέκο (1 τεμάχιο) 

 Άρβυλα ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3 (1 ζεύγος) 

 Ασπίδιο πλέγμα (προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) (1 τεμάχιο) 

 Κράνος (1 τεμάχιο) 
 Μπλουζάκι τύπου polo εργασίας καλοκαιρινό και χειμερινό (1 τεμάχιο) 

 Παντελόνι προστασίας (καλοκαιρινό) (1 τεμάχιο) 

 Παντελόνι προστασίας με επιγονατίδα (χειμερινό) (1 τεμάχιο) 

 Νιτσεράδα (1 τεμάχιο) 

             Για τη Ομάδα Β΄: 

 Αρβύλες Ασφαλείας s3 hro ci wr (1 ζεύγος) 

 Κράνος Ασφαλείας (1 τεμάχιο) 
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 Χιτώνιο – Παντελόνι (1 Σετ) 

 

Όλα τα δείγµατα θα πρέπει, να είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστή συσκευασία µε ευκρινώς 

αναγραφόµενα τα στοιχεία του διαγωνισµού καθώς και τα στοιχεία του προσφέροντα και να κατατεθούν 

στο Δήμο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, συνοδευόµενα από 

Δελτίο Αποστολής (απόδειξη υποβολής δειγµάτων) προς τον Δήµο. 

 

                                                 ΑΡΘΡΟ 25
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Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχει εφαρμογή η διάταξη του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει.     

 

Καλύβια    24-06-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ & Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    31/2021 
ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19010  
  

 
 
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                    
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ  
  
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ :    58.814,80€ 
Φ.Π.Α. 24%                                    :    14.115,55€ 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                           :    72.930,35€ 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 
1. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

  
                                                                                                           ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 
                                                                                                                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
   
                                                                                                            ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                                                
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ 
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                               
 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

   Η παρούσα μελέτη συντάσσεται ύστερα από το με υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ.Υ./09-04-2021 έγγραφο του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Χρήστου Γκίνη και αφορά την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας για την 

ασφάλεια τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού (οδοκαθαριστές, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, 

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες πρασίνου, επιβλέποντες έργων, επόπτες κλπ.) όσο και του πληρώματος των 

οχημάτων πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2021.  

  Η σύνταξη της και ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων για τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 

βασίζεται: 

 Στις καταστάσεις των ανωτέρω δικαιούχων που έχει συντάξει το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του 
Δήμου Σαρωνικού με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5560/13-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού και σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006, ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 και τη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2011 της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. 

 Στο άρθρο 97 του Ν.4483/2017/ ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017, «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.». 

 Το ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019), «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 

των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 Στο έγγραφο με αριθμ. πρωτ Δ.Υ./24-05-2021 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, 

στο οποίο αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες για το προσωπικό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. 

 
   Τα υπό προμήθεια είδη οφείλουν να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

   Η παρούσα μελέτη συντάσσεται βάση του Ν.4412/2016, ο δε ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 

των 58.814,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (72.930,35 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί δε από πόρους του Δήμου με 

χρέωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού του έτους 2021: 

 

ΟΜΑΔΑ Α' 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Κ.Α. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Φ.Π.Α.(24%) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

20-6063.002 36.285,00 € 8.708,40 € 44.993,40 € 
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Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25-6063.002 12.096,20 € 2.903,09 € 14.999,29 € 

Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  30-6063.002 3.224,60 € 773,90 € 3.998,50 € 

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6063.002 3.221,00 € 773,04 € 3.999,04 € 

Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Α΄ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

54.826,80 € 13.158,43 € 67.985,23 € 

ΟΜΑΔΑ Β' 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 70-6063.001 3.988,00 € 957,12 € 4.945,12 € 

Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Β΄ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

3.988,00 € 957,12 € 4.945,12 € 

  

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α΄& Β΄ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 

 
58.814,80 € 

 
14.115,55 € 

 
 

72.930,35 € 
 

 

   Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

 

   ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ 
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                               
 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α'  

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

(Κ.Α. 20-6063.002) 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ (m2)  
1 100,00 100,00 

2 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80 10,00 800,00 

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 80 50,00 4.000,00 

4 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 5 70,00 350,00 

5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5 20,00 100,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5 10,00 50,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 8 4,00 32,00 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 20 2,00 40,00 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 4 15,00 60,00 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 100 3,00 300,00 

11 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 60,00 

12 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 10,00 500,00 

13 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,00 750,00 
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14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150 15,00 2.250,00 

15 
ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 73 7,00 511,00 

16 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 40,00 

17 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 17,50 175,00 

18 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 22,00 440,00 

19 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 45,00 135,00 

20 
ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 36,00 

21 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ 4 120,00 480,00 

22 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225 15,00 3.375,00 

23 
ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225 20,00 4.500,00 

24 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 90 70,00 6.300,00 

25 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 225 20,00 4.500,00 

26 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 225 22,00 4.950,00 

27 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΧΑΜΗΛΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΕΝΘΕΤΟ S1-P-SRA 

ΖΕΥΓΟΣ 40 30,00 1.200,00 

28 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12,00 12,00 

29 ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 25 9,00 225,00 

30 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 7,00 14,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  36.285,00  

ΦΠΑ 24% ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8.708,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 44.993,40  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

(Κ.Α. 25-6063.002) 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ (m2) 
1 100,00 100,00 

2 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60 10,00 600,00 
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3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 30 50,00 1.500,00 

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5 20,00 100,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 28 4,00 112,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 32 2,00 64,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2 5,00 10,00 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 28 3,00 84,00 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 26 3,00 78,00 

10 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 30,00 

11 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10,00 200,00 

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 11 15,00 165,00 

13 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20 15,00 300,00 

14 
ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,00 210,00 

15 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 17,50 35,00 

16 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 22,00 132,00 

17 
ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 24 1,80 43,20 

18 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 83 15,00 1.245,00 

19 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 83 20,00 1.660,00 

20 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 26 70,00 1.820,00 

21 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 83 20,00 1.660,00 

22 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 83 22,00 1.826,00 

23 ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 12 9,00 108,00 

24 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 7,00 14,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12.096,20  

ΦΠΑ 24% ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.903,09  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 14.999,29  

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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(Κ.Α. 30-6063.002) 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 19 10,00 190,00 

2 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 11 50,00 550,00 

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5 20,00 100,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 15 2,00 30,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2 10,00 20,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4 3,50 14,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 4 3,00 12,00 

8 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30,00 150,00 

9 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 15,00 75,00 

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 7 15,00 105,00 

11 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 3 15,00 45,00 

12 
ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 7,00 35,00 

13 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 60,00 

14 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 17,50 35,00 

15 
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 100 200,00 

16 
ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,80 21,60 

17 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11 15,00 165,00 

18 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11 20,00 220,00 

19 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 70,00 700,00 

20 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 11 20,00 220,00 

21 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 11 22,00 242,00 

22 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 14,00 28,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 1 7,00 7,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.224,60  
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ΦΠΑ 24% ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 773,90  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.998,50  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

(Κ.Α. 35-6063.002) 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10,00 200,00 

2 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20,00 

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 7 50,00 350,00 

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 10,00 20,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2 5,00 10,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 8 4,00 32,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 6 2,00 12,00 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 6 3,00 18,00 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 6 3,00 18,00 

10 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 30,00 180,00 

11 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 10,00 60,00 

12 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15,00 90,00 

13 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15,00 90,00 

14 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6 15,00 90,00 

15 
ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,00 42,00 

16 
ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,00 42,00 

17 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 20,00 120,00 

18 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 18,00 108,00 

19 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 45,00 270,00 

20 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 15,00 195,00 

21 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

(ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 20,00 260,00 
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22 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 70,00 420,00 

23 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 20,00 260,00 

24 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 22,00 286,00 

25 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4 7,00 28,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.221,00  

ΦΠΑ 24% ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 773,04  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.994,04  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' 54.826,80  

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α' 13.158,43  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' 67.985,23  

  
 

ΟΜΑΔΑ Β'  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

(Κ.Α. 70-6063.001) 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΑΡΒΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ s3 hro ci wr ΖΕΥΓΟΣ 5 150,00 750,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΖΕΥΓΟΣ 10 14,00 140,00 

3 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 168,00 1.008,00 

4 ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 14,00 140,00 

5 ΜΠΛΟΥΖΑ NAVY ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 16,00 960,00 

6 ΧΙΤΩΝΙΟ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΤ 9 110,00 990,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  3.988,00  

ΦΠΑ 24%  957,12  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  4.945,12  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' 3.988,00  

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Β' 957,12  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' 4.945,12  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' & Β' 58.814,80  

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α' & Β' 14.115,55  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' & Β' 72.930,35  

 
 

 
   ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ 
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                               
 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α' 

 

 ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντανακλαστική μεμβράνη  
Πεδίο χρήσης: Επί οχημάτων (αφορά τα οχήματα στις υπηρεσίες Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, 

Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας) λόγω συχνότητας και χρόνου στάσεων, για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τετραγωνικό μέτρο(m2)  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2). 
          Εκατό ευρώ                                                                                            100,00€ 

Ολογράφως                                                                                        Αριθμητικώς  

 

Η τιμή αναφέρεται στην προμήθεια του είδους και τις εργασίες τοποθέτησης 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αντανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα, οδηγοί, εργάτες πρασίνου και ύδρευσης και 

γενικά οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας λόγω εξωτερικών εργασιών (αυτοψίες κλπ.) και επιβλέψεων σε υπό 

εκτέλεση έργα.  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

          Δέκα ευρώ                                                                                               10,00€ 

         Ολογράφως                                                                                          Αριθμητικώς  
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Άρβυλα ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

    Πενήντα ευρώ                                                                                                  50,00€ 
      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Άρβυλα ηλεκτρομονωτικά 

Πεδίο χρήσης: Ηλεκτρολόγοι  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 
  Εβδομήντα ευρώ                                                                                               70,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ασπίδιο πλέγμα. 
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

       Δέκα ευρώ                                                                                                    10,00€ 

      Ολογράφως                                                                                                Αριθμητικώς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

  Είκοσι ένα ευρώ                                                                                              20,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Γάντια από PVC  

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 
εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτικά), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.  

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

  Τέσσερα ευρώ                                                                                  4,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 
 



37 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Γάντια δερματοπάνινα 
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. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 
 Τιμή ανά ζεύγος. 

        Δυο ευρώ                                                                                                  2,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Γάντια νιτρίλιου 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην 

καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Μονάδα μέτρησης πακέτο των 100 τεμαχίων. 

Τιμή ανά πακέτο των 100 τεμαχίων. 

       Δέκα ευρώ                                                                                                  10,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Γάντια συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                          3,50€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  
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.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

       Τρία ευρώ                                                                                                   3,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

  Δεκαπέντε ευρώ                                                                                              15,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών στους απασχολούμενους στην αποχέτευση 

/ ύδρευση, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης πακέτο των 100 τεμαχίων. 
Τιμή ανά πακέτο των 100 τεμαχίων. 

      Πέντε ευρώ                                                                                                   5,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Γιλέκο εργασίας διπλής όψης με λογότυπο.  
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες ύδρευσης,  

οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών και εργάτες 

πρασίνου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

       Τριάντα ευρώ                                                                                                    30,00€ 

        Ολογράφως                                                                                                Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Γυαλιά ανοιχτού τύπου 
Πεδίου χρήσης: Κατάλληλα για συνεχή χρήση από απασχολούµενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και 

όπου απαιτείται προστασία από µηχανικούς κινδύνους χαµηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες 

κήπων, τεχνίτες οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωµατιστές, οικοδόµοι, εργάτες 

αποκοµιδής απορριµµάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

       Δέκα ευρώ                                                                                                       10,00€ 

        Ολογράφως                                                                                                Αριθμητικώς  
 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Γυαλιά κλειστού τύπου 
Πεδίου χρήσης: για απασχολούµενους σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από χηµικούς ή/και 

µηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρµάκων, εκτινασσόµενα σωµατίδια), 

τεχνίτες οχηµάτων (χρήση διαλυτών και καυσίµων, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ηλεκτρολόγοι οχηµάτων (χρήση 

υγρών µπαταριών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα 

σωµατίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ελαιοχρωµατιστές (χρήση βαφών 

και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), οικοδόµοι.  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

       Δεκαπέντε ευρώ                                                                                              15,00€ 

        Ολογράφως                                                                                                Αριθμητικώς  
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
  Δεκαπέντε ευρώ                                                                                              15,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Επιγονατίδες 
Πεδίο χρήσης: συνεργεία ύδρευσης, ξυλουργών, σιδεράδων, οικοδομικών εργασιών και κηπουροί. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 
Τιμή ανά ζεύγος. 

  Δεκαπέντε ευρώ                                                                                             15,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο  

Καπέλο τύπου μπέιζμπολ με λογότυπο. 
Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούµενους στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως 

ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες 
συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων και επιβλέποντες µε τυπωµένο λογότυπο του Δήµου εµπρός  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

       Επτά ευρώ                                                                                                  7,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

Κράνος  
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα (ύψους), σε ηλεκτρολογικές 

εργασίες, εργασίες οξυγονοκολλήσεως και συγκολλήσεως, σε χειριστές μηχανημάτων και μηχανικών 

επιβλέψεων.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

      Είκοσι ευρώ                                                                                         20,00€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Κώνος σήμανσης. 
Πεδίο εφαρμογής: Υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
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Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                                                     17,50€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με υποδοχή για δυο φίλτρα Α1P3. 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Μέσο προστασίας αναπνοής από 
αέρια, ημίσεως προσώπου. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, διαχείριση 

απορριμμάτων, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

   Είκοσι δύο ευρώ                                                                        22,00€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
Μάσκα για Ηλεκτροσυγκολλητές ηλεκτρονική 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

   Εκατό ευρώ                                                                          100,00€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3. 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή 

για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

   Σαράντα πέντε ευρώ                                                                                      45,00€ 
     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
Μάσκα Φίλτρου Ρ1 (μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής). 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη, αναθυμιάσεις, υδρατμούς, οσμές και 

οργανικούς ατμούς.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 
Τιμή ανά τεμάχιο. 

   Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά                                                                         1,80€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο 
Μονωτικά εργαλεία (σετ). 
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή  τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Μονάδα μέτρησης σετ. 

Τιμή ανά σετ. 

  Εκατόν είκοσι ευρώ                                                                                        120,00€ 

     Ολογράφως                                                                                              Αριθμητικώς 

 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 
Μπλουζάκι τύπου polo εργασίας με αντανακλαστικό και λογότυπο (καλοκαιρινό).    
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες ύδρευσης,  

οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών και εργάτες 

πρασίνου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

  Δεκαπέντε ευρώ                                                                                               15,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  
 

 
ΑΡΘΡΟ 28ο 
Μπλουζάκι τύπου polo εργασίας με αντανακλαστικό και λογότυπο (χειμερινό).    
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες ύδρευσης,  

οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών και εργάτες 

πρασίνου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

      Είκοσι ευρώ                                                                                                 20,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο 
Νιτσεράδα με ανακλαστικό και λογότυπο 
Πεδίο χρήσης: Για εργασία σε καθαρισμό, απορριμματοφόρα, διαχείριση απορριμμάτων, κήπους, συνεργεία 

συντήρησης και γενικά σε όλες τις εργασίες υπό βροχή (συμπεριλαμβανομένων και αυτοψιών σε περιπτώσεις 
έντονων καιρικών φαινομένων).  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Εβδομήντα ευρώ                                                                                                70,00€ 

     Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς 

 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο 
Παντελόνι προστασίας (καλοκαιρινό). 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες ύδρευσης,  

οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών και εργάτες 

πρασίνου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

     Είκοσι ευρώ                                                                                                  20,00€ 
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      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο 
Παντελόνι προστασίας με επιγονατίδα (χειμερινό). 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες ύδρευσης,  

οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών και εργάτες 
πρασίνου. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

    Είκοσι δύο ευρώ                                                                                            22,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 32ο 
Παπούτσια χαμηλά - εργασίας - προστασίας χωρίς μεταλλικό ένθετο S1-P-SRA 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί και καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος.   

  Τριάντα ευρώ                                                                                                   30,00€ 

   Ολογράφως                                                                                                Αριθμητικώς  

 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο 
Ποδιά συγκολλητών 
Πεδίου χρήσης: για εργασίες συγκολλήσεων µετάλλων 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο.   

  Δεκατέσσερα ευρώ                                                                                           14,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  
 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο 
Ποδιά σαμαράκι  
Πεδίο χρήσης: καθαρίστριες εσωτερικού χώρου 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο.   

  Δώδεκα ευρώ                                                                                                   12,00€ 
      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 
ΑΡΘΡΟ 35ο 
Φίλτρο Α1P3. 

Πεδίο χρήσης: Το φίλτρο Α2 Ρ3 (χρώματος καφέ και άσπρου) παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 

και σωματίδια κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Αποτελούν προσάρτημα της μάσκας 

ημίσεως προσώπου Α1Ρ3.    

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

      Εννέα ευρώ                                                                                                 9,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 

 
ΑΡΘΡΟ 36ο 
Ωτοασπίδες 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει 

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

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

   Επτά ευρώ                                                                                                      7,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 

ΟΜΑΔΑ Β' 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Άρβυλα ασφαλείας s3 hro ci wr 

Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

  Εκατόν πενήντα ευρώ                                                                                150,00€ 

      Ολογράφως                                                                                         Αριθμητικώς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Γάντια πυράντοχα  
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης ζεύγος. 

Τιμή ανά ζεύγος. 

   Δεκατέσσερα  ευρώ                                                                                       14,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Κράνος ασφαλείας  
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ                                                                               168,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Μπαλακλάβα  
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Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

   Δεκατέσσερα  ευρώ                                                                                        14,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Μπλούζα navy με λογότυπο. 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

    Δεκαέξι ευρώ                                                                                                 16,00€ 

      Ολογράφως                                                                                             Αριθμητικώς  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χιτώνιο - Παντελόνι 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μονάδα μέτρησης τεμάχιο. 

Τιμή ανά σετ 

   Εκατόν δέκα ευρώ                                                         110,00€ 

     Ολογράφως                                                                        Αριθμητικώς 

 
 

 

   ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ 
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                               
 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1°: Αντικείμενο της συγγραφής  

Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα 

διέπουν την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας τόσο για το εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και για το 

πλήρωμα των οχημάτων πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2021. 

 

Άρθρο 2°: Τεχνικές προδιαγραφές  
Τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας (ρούχα κ.λ.π.) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις   κάτωθι 

τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού: 

2.1 Όλα τα είδη ατομικής προστασίας (ρούχα κ.λ.π.) πρέπει να φέρουν  τη σήμανση CE, τους  κωδικούς των 

προτύπων που ικανοποιούν, τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού τους και να συνοδεύονται από οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.  

2.2 Όλα τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας (ρούχα κ.λ.π.) θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, 
πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. Θα συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα όπως αυτά ισχύουν για την κάθε κατηγορία και όπως αυτά αναφέρονται στην συνέχεια. 

2.3 Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ή και το επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών και αντοχών των 

προσφερόμενων ειδών κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών θα τεκμηριώνεται επί ποινή 

αποκλεισμού από πιστοποιητικά εξέτασης τύπου CE (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATΕ) από 

αναγνωρισμένα εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης ή δήλωσης συμμόρφωσης (Declaration of 

Conformity) του κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών.  

 
2.4. ΟΜΑΔΑ Α' που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού των υπό προμήθεια ειδών 
των παρακάτω κατηγοριών: 

 ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 
 

2.4.1. Αντανακλαστική μεμβράνη. 
Πεδίο εφαρμογής: στα αυτοκίνητα συγκομιδής απορριμμάτων λόγω του χρόνου συγκομιδής και των συχνών 

στάσεων που καθιστούν απαραίτητη την επικόλληση αυτοκόλλητης μεμβράνης τόσο στο εμπρόσθιο μέρος 

του κάθε αυτοκινήτου, όσο και στις δυο πλάγιες πλευρές σε ολόκληρο το μήκος αλλά και στα οχήματα στις 

υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, πρασίνου και πολιτικής προστασίας. 
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Στο εμπρόσθιο μέρος θα επικολληθεί μεμβράνη τύπου 3Μ ή αντίστοιχου ισάξιου τύπου, με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Χρώμα κίτρινο χρυσό  

 Τύπου ΙΙΙ, πλήρως αντανακλαστικό με μικροκυψέλες  

 Με αντιγράφιτι προστασία  

 Καθ’ όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς θα αναγράφεται με ψηφιακή εκτύπωση η φράση <<ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ>> με ύψος γραμμάτων 12cm και πάχος 2cm  

Στις πλαϊνές πλευρές κάθε αυτοκινήτου θα επικολληθεί μεμβράνη τύπου ΙΙ με όλα τα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά η οποία θα αναγράφει <<ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ>>.  

Για όλες τις μεμβράνες ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 

 πιστοποιητικό CE certificate. 

 Έγγραφα εργαστηριακού ελέγχου από Διοικητική Υπηρεσία  

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  

Τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5:2007+Α2:2012, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με 

την Κ.Υ.Α. 6690/12 (ΦΕΚ1914//15-06-2012) και την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 305/2011.   

Εγγύηση ποιότητας για 10 χρόνια. 

Η ενδεικτική τιμή αναφέρεται σε προμήθεια είδους και εργασία τοποθέτησης. 
 
 
 
2.4.2. Αντανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο. 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα, οδηγοί, εργάτες πρασίνου και ύδρευσης 

και γενικά οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας λόγω εξωτερικών εργασιών (αυτοψίες κλπ.) και 

επιβλέψεων σε υπό εκτέλεση έργα. 

Χαρακτηριστικά 

Γιλέκο διάτρητο για καλύτερη αναπνοή του σώματος με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες 
ανακλαστικές λωρίδες  και δύο κάθετες ανακλαστικές λωρίδες. 

Υλικό κατασκευής του γιλέκου πολυεστέρας πολυεστέρας 100%. Πρότυπα  ΕΝ ISO 20471 κλάση 2, EN ISO 

13688. 

Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 
  

Στο πίσω μέρος των ανακλαστικών γιλέκων, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσθέσει εκτύπωση με το 

σήμα του Δήμου Σαρωνικού σε τριχρωμία. Θα προσκομίσει δείγμα της εκτύπωσης για έγκριση από την 

υπηρεσία. 

 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα  του αντανακλαστικού 

γιλέκου με λογότυπο. 

 

 
2.4.3. Άρβυλα ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3. 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες.  

Χαρακτηριστικά:  

Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και 

αντιολισθητική σόλα (πχ πολυουρεθάνης). Από γνήσιο δέρμα με αεριζόμενη και ανθιδρωτική επένδυση. Θα 

φέρουν απασφάλιση quick release και ανακλαστικό πίσω μέρος. 

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 344,345.  

Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος  
Το σύμβολο S3 που συμβολίζει  

 Προστασία δακτύλων 200 Joule 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

 Αντιστατικές ιδιότητες  

 στη σόλα oil resistant  

Επί ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα των αρβυλών 

ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3.  

 

 
2.4.4. Άρβυλα ηλεκτρομονωτικά HRO. 
Πεδίο χρήσης: Ηλεκτρολόγοι  

Χαρακτηριστικά: 

Ημιάρβυλο, χωρίς καθόλου μεταλλικά μέρη , με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 

προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος και αντιολισθητική σόλα νιτριλίου. Μη 

μεταλλικά ένθετα προστασίας δακτύλων και πέλματος. Από γνήσιο λείο δέρμα, με αεριζόμενη και 

ανθιδρωτική επένδυση. 

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 344,345 με διηλεκτρική αντίσταση σόλας τουλάχιστον 14 KV. 

Διαθέσιμα μεγέθη: Νο 37- 48 

Υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου εξέτασης από το Κέντρο Δοκιμών 
Ελέγχου και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ ΑΕ για τη διηλεκτρική αντοχή 14 kV 

 Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Διηλεκτρική προστασία τουλάχιστον 14ΚV 

 SB E P CI HI SRC WRU HRO FO 
 

 

2.4.5. Άρβυλα. 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Χαρακτηριστικά:  

 Υλικό κατασκευής: Δέρμα αδιάβροχο και διαπνέον, (5.0 mg/cm²/h) πάχους 2,0-2,2 mm   

 Υλικό σόλας: Rubber / PU  

 Τύπος σόλας: XP017 Ύψος: 23 cm 
 Βάρος: περίπου 932 gr  (το κάθε άρβυλο)  

 Κατηγορία ασφαλείας: Type F2A, Type HI3 - πυρόσβεση σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον  

 Πιστοποιήσεις : CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Type F2A                                                               
 
 
2.4.6. Ασπίδιο πλέγμα (προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου). 
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με πολυκαρβονικό.  

Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 166 
Σήμανση: 

Στο στήριγμα: 

• CE 

• Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής  

• F Μηχανική αντοχή  

• Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  

• F Μηχανική αντοχή 

• Τα σύμβολα Α, Τ,  8, 9  
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Επί ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα του ασπιδίου 

πλέγματος (προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου). 
 
 
2.4.7. Γαλότσες. 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Χαρακτηριστικά:  

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό (κατά προτίμηση πολυουρεθάνη) με αντιολισθητική σόλα, 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  

Μόνωση για ψύχος CI.  

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 344,345 

Σήμανση:  

• CE  

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος  

• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει  

• Προστασία δακτύλων  

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

• Αντιστατικές ιδιότητες 

 

2.4.8.  Γάντια από PVC.  
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 

εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτικά), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.  

Χαρακτηριστικά:  

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1mm.  

Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό και επεξεργασία actifresh.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 3, 1, 2, 1, δηλαδή:  

• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή με λεπίδα)  

• 2 (διάσχιση)  

• 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 420, 374  

Σήμανση:  

• CE  

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1  
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

• Εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς 

 

2.4.9. Γάντια Δερματοπάνινα.  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 

συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, στην αποκομιδή 

απορριμμάτων, οικοδομικές εργασίες, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες, οδηγοί φορτηγών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 - 25cm πάχος 1 - 1,2mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από 

βόειο δέρμα (εναλλακτικά με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης) και 

το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2, που σημαίνει: 

• 2 (τριβή)  

• 1 (κοπή με λεπίδα)  

• 2 (διάσχιση)  

• 2 (διάτρηση)  

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 420  

Σήμανση:  

• CE  

• Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής   
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• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2. 

 

2.4.10. Γάντια από νιτρίλιο. 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην 

καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση 

από ανθιδρωτικό υλικό.  

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , δηλαδή:  
• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή με λεπίδα)  

• 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 420, 374  

Σήμανση:  

• CE  

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής   

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

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

• Εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς 
 

2.4.11. Γάντια συγκολλητών. 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.  

Χαρακτηριστικά:  

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, (τριών ή πέντε δακτύλων) δακτύλων,  με 

εσωτερική επένδυση, τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και 

από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.  

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4.  

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1, 3, 3, 4, Χ  
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 420, 407 , ΕΝ 12477 (type A) 

Σήμανση:  

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής     

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,1  

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 3, 1, 3, 1, 4, Χ 

 

2.4.12. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο.  
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 20-25cm.  

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

ώστε να είναι πιο εύχρηστο.  

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

• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή με λεπίδα)  

• 2 (διάσχιση)  

• 2 (διάτρηση)  

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 388, 420  

Σήμανση:  
• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής   

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2  

 

2.4.13. Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm.,  

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική 

αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
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αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, 

RC,( σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Πρότυπα: ΕΝ-60903 Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά 

στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση 

τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για 

χειρισμούς και όχι για εργασία 

 
2.4.14. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών στους απασχολούμενους στην 
αποχέτευση/ ύδρευση, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 cm., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι 

μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Πρότυπα: 

ΕΝ-374 

 
2.4.15. Γιλέκο διπλής όψης με λογότυπο.         
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες 

ύδρευσης,  οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών 

και εργάτες πρασίνου. 
Χαρακτηριστικά:  

 Πρώτη όψη: Το υλικό θα είναι 100% πολυεστέρας 300D Oxford αδιάβροχο  κλάση  3,1 με επίστρωση PU. 

Θα διαθέτει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες.Το χρώμα θα είναι κίτρινο ή πορτοκαλί 

 Δεύτερη όψη: Μπλε σκούρο καπιτονέ ύφασμα, 100% πολυεστέρας με επένδυση υαλοβάμβακα 180 g/sm 

και δύο τσέπες δεξιά και αριστερά. 

 Πρότυπα: ΕΝ 343 3-1, EN ISO 20471 κλάση 1 
 

 

2.4.16. Γυαλιά ανοιχτού τύπου 
Πεδίου χρήσης: Κατάλληλα για συνεχή χρήση από απασχολούµενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες 

και όπου απαιτείται προστασία από µηχανικούς κινδύνους χαµηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και 

τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωµατιστές, 

οικοδόµοι, εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: Σκελετός - EN 166 F, EN170 2C-1.2 , EN172  

Χαρακτηριστικά: Για προστασία 100% από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία 

περιφερειακά των µατιών, µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής, µε βραχίονες στήριξης και 
κορδόνι συγκράτησης γυαλιών. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, µηχανική αντοχή. Στον οπτικό 

δίσκο να υπάρχει οπτική κλάση, µηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική επένδυση. 

 
 
2.4.17.  Γυαλιά κλειστού τύπου 
Πεδίου χρήσης: για απασχολούµενους σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από χηµικούς ή/και 

µηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρµάκων, εκτινασσόµενα 

σωµατίδια), τεχνίτες οχηµάτων (χρήση διαλυτών και καυσίµων, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ηλεκτρολόγοι 

οχηµάτων (χρήση υγρών µπαταριών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, 
εκτινασσόµενα σωµατίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), 

ελαιοχρωµατιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), οικοδόµοι.  

Πρότυπα: Σκελετός - EN 166 1BT 3 4 5 KN,  

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση 

µε αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο 

κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, µηχανική αντοχή, 

προστασία από υγρές χηµικές ουσίες και από σκόνη. Στον οπτικό δίσκο να υπάρχει οπτική κλάση, µηχανική 

αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική επένδυση.  

 

 
2.4.18. Γυαλιά προστασίας ηλιακής ακτινοβολίας.  
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.  
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Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκής μηχανική αντοχή, με 

αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 166,169 

Σήμανση:  

Στους βραχίονες:  

• CE  

• Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής  

• F Μηχανική αντοχή  
Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  

• 6-2 , 6-2,5 (δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου 

φάσματος).  

• F Μηχανική αντοχή.  

• Κ προστασία έναντι τριβής. 

 

2.4.19. Επιγονατίδες. 
Πεδίο χρήσης: συνεργεία ύδρευσης, ξυλουργών, σιδεράδων, οικοδομικών εργασιών και κηπουροί.  

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:  
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι 

ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. 

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. 

 

 

2.4.20. Καπέλο τύπου μπέιζμπολ με λογότυπο. 
Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούµενους στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως 

ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες 

συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων και επιβλέποντες µε τυπωµένο λογότυπο του Δήµου εµπρός  
Χαρακτηριστικά: καπέλο από υλικό κατασκευής βαµβάκι 100% τύπου baseball, µε χαµηλό πλαϊνό προφίλ, 

πεντάφυλλο µε ρύθµιση κεφαλοδέµατος και δυνατότητα πλυσίµατος. Διαθεσιµότητα σε πολλά χρώµατα 

και τοποθέτηση σήµατος στο εµπρός µέρος 

 

 

2.4.21. Κράνος.  
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα (ύψους), σε ηλεκτρολογικές 

εργασίες, εργασίες οξυγονοκολλήσεως και συγκολλήσεως, σε χειριστές μηχανημάτων και μηχανικών 

επιβλέψεων.  

Χαρακτηριστικά:  
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει:  

• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.  

• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται και αφού έχει 

φορεθεί.  

• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται  

 Ιδανικά, να έχουν σήμανση LD (προστασία από πλευρική κρούση / παραμόρφωση), ΜΜ (προστασία από 

λειμμένα μέταλλα), χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσης -40ο C.  

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 397  (Κλάση 0), EN 50365 

Σήμανση:  
• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα του κράνους. 
 

 
2.4.22. Κώνος σήμανσης. 
Πεδίο εφαρμογής: Υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Πλήρως 

ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους δακτυλίους. Υλικό κατασκευής καουτσούκ. 
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Θα έχουν πορτοκαλοκόκκινο χρώμα και θα φέρουν 2 αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος 

περιμετρικά του κορμού πλάτους περίπου 10cm έκαστη. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ύψος: 50cm &  Βάρος: 2,0 - 2,4Kg 

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σε μαύρο χρώμα σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη 

ισορροπία. Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να 

μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή 

τους. 

Χρωματισμός: 
Η μη ανακλαστική επιφάνεια θα 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  

Παράγοντας 

φωτεινότητας 

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 

 

Αντανακλαστική μεμβράνη 

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ, κατά την Υ.Α. 16832 (ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ΦΕΚ954/1986). Η 
επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το prEN CEN TC 226N143E (§7.8) ή με 

ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των §7.4, §7.5 και §7.6 του 

ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα έχει έγκριση από Αρχή Κράτους – Μέλους ΕΕ. Στη 

βάση θα φέρει σήμανση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης. 

 

 

2.4.23. Μάσκα ημίσεως προσώπου με υποδοχή για δυο φίλτρα Α1 P3. 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Μέσο προστασίας αναπνοής από 

αέρια, ημίσεως προσώπου. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, διαχείριση 
απορριμμάτων, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.  

Χαρακτηριστικά:  

Κυρίως μάσκα με υποδοχή για δυο φίλτρα εκατέρωθεν από συνθετικό υλικό με ρυθμιζόμενους ιμάντες 

προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Κατά προτίμηση μάσκα με διπλά φίλτρα για 

μεγαλύτερη άνεση. 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 140  

Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος. 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
 

 

2.4.24. Μάσκα για Ηλεκτροσυγκολλητές ηλεκτρονική 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με οπτικούς δίσκους απορρόφησης της ακτινοβολίας 

την οποία εκπέμπουν οι συγκολλήσεις, για να παρέχεται η βέλτιστη προστασία.   

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 166, 175 

Σήμανση: 

Στο πλαίσιο: 

 CE 

 Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής  

 F Μηχανική αντοχή  

Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  
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 9 έως 14 βαθμός σκίασης. 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ανά 

περίπτωση σκίαση, βάση των όσων προβλέπει το ΕΛΟΤ ΕΝ 169. 

Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας 

στο χρήστη να βλέπει, και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον 

προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13).  

Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 175,169, 379  
Σήμανση:  

Στο πλαίσιο:  

• CE  

• Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής 

 
 
2.4.25. Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3. 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, 

δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την 
αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο 

συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών.    

Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 για προστασία έναντι όλων των αέριων χημικών ρύπων (Α= 

χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β= γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε= 

κίτρινο: έναντι HCl (Υδροχλωρίου) και H2S (Υδρόθειου), Κ= πράσινο: έναντι ΝΗ3 (αμμωνίας) και Ρ= λευκό: 

έναντι σωματιδίων). Η μάσκα θα διατίθεται σε τουλάχιστον 3 μεγέθη.  

Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα 

θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας. 
Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ136 για τη μάσκα και ΕΛΟΤ EN141 για τα φίλτρα 

 

 

2.4.26. Μάσκα Φίλτρου Ρ1 (μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής). 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη, αναθυμιάσεις, υδρατμούς, οσμές και 

οργανικούς ατμούς.  

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό 

ιμάντα προσαρμογής που καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.  

Σε συσκευασίες των 10-20-30 τεμαχίων. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις 

ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.  

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 149  

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

• CE  

• FFP1  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

 

 

2.4.27. Μονωτικά εργαλεία (σετ). 
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή  τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.  
Χαρακτηριστικά: Το σετ περιλαμβάνει πένσα, κόφτη, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοτσίμπιδο. Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 60900.  

Σήμανση:  

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, Έτος κατασκευής  

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  
 

 

2.4.28. Μπλουζάκι τύπου polo εργασίας με αντανακλαστικό και λογότυπο (καλοκαιρινό – χειμερινό).    
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Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες 

ύδρευσης,  οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών 

και εργάτες πρασίνου. 

Χαρακτηριστικά:  

 Το υλικό θα είναι 100% Polyester Coolpass με UPF 50+ 

 Θα διαθέτει δύο  οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές ταινίες  τμηματικής μεταφοράς θερμότητας. 

 Θα διαθέτει δίχτυ κάτω απ’ τις μασχάλες  για μέγιστο εξαερισμό 

 Το χρώμα θα είναι κίτρινο ή πορτοκαλί 

 Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 κλάση 2 

Σήμανση: UPF 50+, EN ISO 20471 2 

 

 
2.4.29. Νιτσεράδα με ανακλαστικό και λογότυπο (σακάκι - παντελόνι) 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε καθαρισμό, απορριμματοφόρα, διαχείριση απορριμμάτων, κήπους, συνεργεία 

συντήρησης, συνεργεία ύδρευσης κ.λ.π. 

Θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΛΟΤ EN 471 και 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 

στο πλύσιμο και τη σήμανση και θα διαθέτουν δύο κάθετες και δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο 

σακάκι και 2 οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια του παντελονιού . 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 3 , 2 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:  

• Αδιαβροχοποίηση 3.  
• Διαπνοή 3.  

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

μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 

εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.  

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 

Ενδεικτικό υλικό κατασκευής: polyester - PU (πολυουρεθάνη). 

Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 343, ΕΛΟΤ ΕΝ 340. 

 

 
2.4.30. Παντελόνι προστασίας (καλοκαιρινό). 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες 

ύδρευσης,  οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών 

και εργάτες πρασίνου. 

Χαρακτηριστικά:  

 Προστασία έναντι χημικών (αντιστατικό). 

 Θα διαθέτει δύο πλαϊνές τσέπες. Το υλικό θα είναι 64% πολυεστέρας, 34% βαμβάκι, 2% στατικός 

έλεγχος (static  control). 

 Το βάρος θα είναι περίπου 245 g/m2 (±5 g/m2) Η συσταλτικότητα του υφάσματος μετά την πλύση 

θα πρέπει να είναι μικρή και να μην υπερβαίνει το 2-3%. 

 Πρότυπα: ΕΝ ISO 13688:2013, EN ISO 1149-5:2009, ΕΝ 13034:2005 Α1:2009. 

 

 

2.4.31. Παντελόνι προστασίας με επιγονατίδα (χειμερινό). 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί - εργάτες 
ύδρευσης,  οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών 

και εργάτες πρασίνου. 

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας εξαιρετικής αντοχής, άνετο, ευέλικτο και εύκολο να το συνδυάσετε 2 

πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ 2 τσέπες και  στο γόνατο υποδοχή για επιγονατίδες. Διπλή τσέπη χάρακα στη 

δεξιά μεριά. Τσέπη στο μηρό με καπάκι και κουμπί τρουκ για την αριστερή πλευρά. Ελαστική μέση 2 πίσω 

τσέπες με καπάκι και Velcro συνδετήρα.  Κούμπωμα με φερμουάρ.  Ανακλαστικές λωρίδες ως 

χαρακτηριστικό ασφαλείας. 

 Πρότυπο: ΕΝ 14404 τύπος 2, επίπεδο 1 

 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 



55 

 

 Περίπου 260 g/m², ripstop-look 

 Χαρακτηριστικό ασφαλείας: Αντανακλαστικά κορδονάκια τύπου  3M με αντανακλαστικό υλικό 8910 

ασημί 

 Με Δείκτη Προστασίας UV = 80, UV Standard 801, UVS 064178  / TESTEX Zürich 

 Χρώμα   μπλε / κόκκινο 

 

2.4.32. Ποδιά συγκολλητών 
Πεδίου χρήσης: για εργασίες συγκολλήσεων µετάλλων 

Παρέχει προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από 

µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων µε ιµάντες πλάτης και τσέπη στο στήθος που θα κλείνει µε καπάκι 

καφέ χρώµατος.  

Διαστάσεις ποδιάς 60x91 εκατοστά περίπου.  

Πρότυπα: EN ISO 11611:2015 Class2 A1. 
 

 

2.4.33. Ποδιά σαμαράκι  
Πεδίο χρήσης: καθαρίστριες εσωτερικού χώρου 

Η ποδιά εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από υλικό polyester/cotton (65/35), ώστε να 

επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν µικρότερη συρρίκνωση κατά το πλύσιµο. Θα πρέπει να φέρει εξωτερική 

τσέπη µπροστά µε τυπωµένο το λογότυπο του ∆ήµου µπροστά και στην πλάτη µε µελάνη µεταξοτυπίας 

απευθείας στο ρούχο και όχι θερµοµεταφορά και να έχει δεσίµατα στα πλάγια µε κορδόνια ή µε τρουκ. 

 

 
2.4.34. Φίλτρα Α1 P3. 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Αποτελούν προσάρτημα της 

μάσκας ημίσεως προσώπου με υποδοχή για δυο φίλτρα  Α1 P3.  Τα φίλτρα (χρώματος καφέ και άσπρου) 

παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια .  

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 141  

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (και ημερομηνία λήξης).  

 Θα υπάρχει χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο). 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

 

 

2.4.35. Ωτοασπίδες 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος 
υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. 

Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές 

επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου 

ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η 

χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο. 

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Πρότυπα: ΕΝ-352-1, ΕΝ-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος. 

 
 
2.5. ΟΜΑΔΑ Β' που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού των υπό προμήθεια ειδών 
της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

2.5.1. Αρβύλες ασφαλείας s3 hro ci wr. 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Χαρακτηριστικά:  
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 Ύφασμα: Θα πρέπει είναι από E – LEATHER. 

 Επένδυση - φόδρα: Θα πρέπει είναι από PU/Καουτσούκ – έξω σόλα F1 868.  

 Περιγραφή: Θα πρέπει είναι ελαφριά 100% μη μεταλλικής κατασκευής με φερμουάρ ΥΚΚ, S3 δέρμα, μη 

αποψιλωμένο και μια αδιάβροχη και αναπνεύσιμη μεμβράνη για να κρατήσει τα πόδια στεγνά σε πιο 

σκληρές συνθήκες. Ειδικά σχεδιασμένα για PU/ελαστική σόλα με πράσινη τεχνολογία Diamond 

προσφέρει ανώτερη αντίσταση ολίσθησης στις πιο απαιτητικές. 

 Μποτάκι Ασφαλείας S3 

 Με μεβράνη που το καθιστά αδιάβροχο 
 Επένδυση με αναπνέον μαύρο υδροηλεκτρικό τρισδιάστατο ειδικό υφαντό δίχτυ AT 488 

 Σόλα ασφαλείας από καουτσούκ 

 Fiberglass toe cap 200j : ένα ενισχυμένο πλαστικό υλικό που αποτελείται από ίνες υάλου 

ενσωματωμένες σε μία μήτρα ρητίνης 

 Αδιάτρητη ενδιάμεση σόλα Non-Metallic, με Kevlar.  

 H Flex-system ® σόλα σόλα να είναι κατασκευασμένη από στρώσεις υλικού τοποθετημένες με 

εξαιρετικά ανθεκτικές ίνες, κατεργάζονται με ειδικά κεραμικά: εξαιρετικά ευέλικτο, προστατεύει το 

πέλμα του ποδιού κατά 100%. Να είναι μη-μαγνητικό, αθερμικό και 38% ελαφρύτερο από τα 

παραδοσιακά φύλλα χάλυβα 

 Συμπαγής Σόλα: Αντέχει στους 300Βαθμούς, HRO και με μεγάλη διάρκεια ζωής 
 Αντιολισθητικό, SRC 

 Δεν υπάρχουν μεταλλικά μέρη, κατασκευασμένα από υλικά που μπορούν να εντοπιστούν από τους 

ανιχνευτές μετάλλων 

 Το Light-Plus ® καπάκι δακτύλων να είναι κατασκευασμένο από πολυμερικό υλικό: αθερμικό, μη-

μαγνητικό, αντιδιαβρωτικό, ηλεκτρικά μονωτικό. Συγκρινόμενο με τα παραδοσιακά προστατευτικά 

δακτύλων από χάλυβα, είναι 51% ελαφρύτερο, αν και εξασφαλίζει την ίδια δύναμη 

 Αντιβακτηριακό 

 Αναπνέον 

 Ανατομικό 
 Αντιστατικό 

 Κατηγορίας: S3 HRO HI CI WR SRC 

 Κανονισμοί: EN ISO 20345: 2011 – UNI EN ISO 20345: 2012 

 
2.5.2. Γάντια πυράντοχα 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Χαρακτηριστικά:  

Τα γάντια Πυράντοχα θα πρέπει να είναι ελαφρού τύπου. 

Ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό Nomex® προστατεύει από εγκαύματα. 

Αντιολισθητική, αντιολισθητική εσωτερική επιφάνεια. 
Ελαστική μέση. 

Βάρος: περίπου 150 g / ζεύγος 

 
2.5.3. Κράνος ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Πιστοποιήσεις κράνους : 

 ΕΝ 16471 : 2014 Δασοπυρόσβεσης 

 ΕΝ 16473 : 2014 Τεχνικής Διάσωσης 

 ΕΝ 12492 : 2012 Ορεινής Διάσωσης 

Πιστοποιήσεις γυαλιών: ΕΝ 166:2004, ΕΝ 14458:2004 

Μέγεθος: Ένα μέγεθος (one size) με ρυθμιζόμενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm 

Διαστάσεις: 240.0 (Π) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Y) mm 

Βάρος κράνους: 780 gr 

Εξωτερικό κέλυφος : Πολυαμίδιο με υαλονήματα 

Εσωτερικός σχεδιασμός: Πυρίμαχο και πλενόμενο κεφαλόδεμα 4 σημείων, υποσιάγωνο με πόρπη ταχείας 

απασφάλισης, δίχτη κεφαλής Kernel/Viscose 
Σύστημα εξαερισμού: Συνεχώς ρυθμιζόμενο. 

 

2.5.4. Μπαλακλάβα 
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Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Χαρακτηριστικά:  

Η μπαλακλάβα θα πρέπει να είναι NOMEX 100% πυράντοχη. 

Προδιαγραφές: 

Υλικό κατασκευής: 48.5% Kermel®, 48.5% Viscose, 3% Beltron 

Βάρος υφάσματος: 190 gr/m 

Στρώσεις υφάσματος: Δύο (2) στρώσεις 

Πιστοποίηση: EN 13911:2004 
 
2.5.5. Μπλούζα navy  
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 

Χαρακτηριστικά:  

 Θα πρέπει να είναι 100% βαμβάκι.  

 Θα πρέπει να έχει λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης με ραμμένη φάση ελαστάν. 

 Θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί με κομπάκτορα για να μην μπαίνει στο πλύσιμο. 

 
2.5.6. Χιτώνιο – παντελόνι  
Πεδίο χρήσης: Υπάλληλοι Πολιτικής Προστασίας 
Χαρακτηριστικά:  

 Χιτώνιο. 

 Θα πρέπει να είναι μπλε σκούρο (navy), κατασκευασμένο για υψηλή ορατότητα. 

  Θα πρέπει να έχει αντανακλαστική ταινία διπλοραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. 

 Θα πρέπει να περιλαμβάνει τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στους 

ώμους, χέρια και στρίφωμα, κρυφό φερμουάρ μπροστά από ορείχαλκο, δύο τσέπες στο 

στήθος μπροστά με κλείσιμο πτερύγιο και τρούκ και ρυθμιζόμενο άνοιγμα στο μανίκι. 

 Θα πρέπει το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο (BIZFLAME TM PLUS 350 GR.). 

  Θα πρέπει να έχει αντοχή στη βιομηχανική πλύση και στο επιβραδυντικό φλόγας. 
 Θα πρέπει να έχει ρυθμιζόμενο VELCRO. 

 Παντελόνι αντίστοιχο του χιτωνίου. 

 Θα πρέπει είναι κατασκευασμένο με υψηλής ορατότητας.  

 Θα πρέπει να έχει αντανακλαστική ταινία διπλοραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. 

 Θα πρέπει να περιλαμβάνει τριπλά ραμμένες ραφές,ταινίες υψηλής ορατότητας στα 

πόδια,τσέπες επιγονατίδων,τσέπη χάρακα,φερμουάρ μπροστά από ορείχαλκο και 

ρυθμιζόμενο άνοιγμα κάτω στο πόδι. 

 Θα πρέπει το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο (BIZFLAME TM PLUS 350 GR.) 

 Θα πρέπει να έχει αντοχή στη βιομηχανική πλύση και στο επιβραδυντικό φλόγας 

 
Άρθρο 3ο: Μεγέθη ειδών ένδυσης. 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση επί ποινή αποκλεισμού, με την οποία θα 

βεβαιώνει ότι διαθέτει στα είδη ένδυσης (μπλουζάκια, παντελόνια προστασίας, νιτσεράδες κλπ.), όλων των 

κατηγοριών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, ποικιλία μεγεθών, από τα μικρά 

μεγέθη (π.χ. small, medium) έως και ιδιαιτέρως τα υπερμεγέθη (x-large, 2x-large, 3x-large, 4x-large κ.ο.κ.). 

 
 

   ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ 
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                               
 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, πρόκειται να γίνει η προμήθεια των ειδών 

ατομικής προστασίας τόσο για το εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και για το πλήρωμα των οχημάτων πολιτικής 

προστασίας του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2021. 
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
2.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

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

την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07 καθώς και την παρ 9 εδ. β του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) 

 Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

 Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», 
του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 

(ΦΕΚ Α΄/74). 

 Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τον Κανονισμό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπως ισχύει 

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

 Το Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένη». 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
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συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής 

απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 
Άρθρο3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας.  
3.1 Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 72.930,35€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2021. 

3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

 

 

Άρθρο 5ο: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτελέσεως  
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται 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 Τ.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) τον αναθέτοντα φορέα 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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.  
5.1. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αξίας 2 % επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

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

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτοντας φορέας 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. 

5.1.1. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
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5.1.2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρο 305 έως 309 του ν. 

4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

5.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται 

να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 
Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

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

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α. 

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 6ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 

6.1. Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της  προμήθειας στον 

οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

6.2. Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως πρόσκληση 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Άρθρο 7ο: Υπογραφή σύμβασης  
7.1 Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και ανάδειξη του οικονομικού φορέα της προμήθειας, οφείλει 

αυτός καλούμενος από τον Εργοδότη με επιστολή να προσέλθει στα γραφεία αυτού μέσα σε τακτή 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, καταθέτοντας συγχρόνως 

εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. σε Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης Τραπέζης. 

7.2 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

7.3 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και διαρκεί έως και 31-12-
2021. 

 

Άρθρο 8ο: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας. 

8.1 Η ημερομηνία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα υπερβαίνει την 31-12-2021 και θα μπορεί να 

γίνεται είτε τμηματικά έπειτα από πρόσκληση των ζητούμενων ειδών από το γραφείο προμηθειών του 

Δήμου, είτε επί συνόλου. 

8.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι σταδιακή και σύμφωνη με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο 

δε προμηθευτής 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 τα είδη, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
8.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των ειδών, με υπαιτιότητα του Οικονομικού 

φορέα, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης. 
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8.4 Μετά την παρέλευση του συνολικού  συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, ο Οικονομικός φορέας 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων 

  

Άρθρο 9ο: Χρόνος εγγύησης. 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας παραλαβής των ειδών, δεν δύναται να είναι 

μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών. 

 

Άρθρο 10°: Πληρωμές. 

10.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας 

των ελαστικών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

10.2. Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, 

δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν  κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Σαρωνικού.  

10.3 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη 
διαδικασία παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων 

απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

10.4 Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Οικονομικού φορέα είναι τα εξής:  

α. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.  

β. Εξοφλητική απόδειξη του οικονομικού φορέα, εάν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και δεν φέρει τη ένδειξη 

ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ.  

γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

9.5 Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

10.6 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις. 

10.7 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους. 

 

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωτος οικονομικός φορέας. 
111. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, ή μετά την λήξη του χρόνου της παράτασης εάν αυτή χορηγηθεί, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

11.2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των  υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 

ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

11.3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του οικονομικού φορέα. 

11.4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
οικονομικό φορέα έκπτωτο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 209, 213, 216, 217, 219, 220 του Ν. 4412/2016. 
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11.5 Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

μετά από εισήγηση της υπηρεσίας . 

 
Άρθρο 12ο: Παραλαβή. 
12.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

12.2 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη 
αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης , μπορεί να απορρίψει τα υλικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους 

της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016 

12.3 Παράταση χρόνου παράδοσης 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης 

(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16). 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16). 

12.4 Κυρώσεις παράτασης 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16) 

12.5 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

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 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Το 

παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της 

αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 

12.6 Χρόνος παραλαβής 

Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την μελέτη  χρόνο. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16) 
12.7 Αυτοδίκαιη  παραλαβή 

Αν η παραλαβή των ειδών 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 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 προμηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 
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12.8 Με απόφαση Δημάρχου θα ορίζεται υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος θα παραλαμβάνει είτε τμηματικά, 

έπειτα από πρόσκληση των ζητούμενων ειδών από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, είτε επί συνόλου, 

παρουσία του οικονομικού φορέα τα υπό προμήθεια είδη και θα εισηγείται στην αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή, ο οικονομικός φορέας έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στον ορισθέντα υπάλληλο 

του Δήμου, έγγραφο στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά το είδος που προμήθευσε, τις ποσότητες 

καθώς και τα σημεία τοποθέτησης τους, εφόσον στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης 

συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ειδών. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις ελάχιστες οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, ο 

υπάλληλος που έχει ορισθεί, θα μπορεί να συμπεριλάβει στην εισήγησή του την απόρριψη του 

ελαττωματικού προς παραλαβή υλικού.  

Κατόπιν, τα μέλη της επιτροπής παραλαβής θα προτείνουν και θα καταλήξουν στην τελική παραλαβή των 

υπό προμήθεια ειδών. 

Εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του οικονομικού φορέα και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του 

τρόπο. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

 

Άρθρο 13o: Aυξομειώσεις ποσοτήτων προμήθειας  
Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά την ανάθεση της παραγγελίας 

συνόλου αυτής, του οικονομικό φορέα υποχρεούμενου να προμηθεύσει τις επί πλέον ποσότητες με τις αυτές 

τιμές και υπό τους αυτούς όρους της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς 

αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός. 

 

Άρθρο 14ο : Σταθερότητα τιμής  

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

 
Άρθρο 15ο: Ανωτέρα βία  
Ο προμηθευτής που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. Στερείται, 
όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα 

περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη 

σύμβαση που του ανατέθηκε. 

 

Άρθρο 16ο : Επίλυση διαφορών. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Σαρωνικού και προμηθευτή, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

 

   ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 ΚΑΛΥΒΙΑ, 31-05-2021 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 
 
 

 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Την διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας. 
2.Την υπ’αρίθμ. 31/2021 μελέτη της εν λόγω προμήθειας. 

3.Τον προϋπολογισμό, της εν λόγω μελέτης ποσού 58.814,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (72.930,35 ευρώ με ΦΠΑ 

24%.). 

4. Ότι κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του δαπάνη να μεταφέρει τα είδη στην έδρα του 
Δήμου ( Αθηνών & Ρ. Φεραίου Καλύβια Αττικής). 

5. Ο κάθε οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μια συνολική προσφορά που θα 

αναφέρεται στο είτε στο γενικό σύνολο όλων των ομάδων (ΟΜΑΔΑ  Α΄& Β΄) και όλων  των  ειδών των 

ομάδων είτε για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως ακριβώς αναγράφονται στις 

ομάδες Α΄ και Β΄ στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της της υπ΄ αριθµ. 31/2021 μελέτης µε τίτλο 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - ρούχα» της Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών 

Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών του Δήµου Σαρωνικού. 

6. Ότι χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατό είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του διαγωνισμού και επιθυμώ να 
αναλάβω την εκτέλεση της προμήθειας του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με τους όρους της μελέτης 

και της διακήρυξης της προμήθειας και για αυτό υποβάλω την οικονομική μου προσφορά όπως φαίνεται 

στο παρακάτω πίνακα: 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ   

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΧ  

  

Ε-MAIL   

 

Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.   
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ΟΜΑΔΑ Α'  

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

(Κ.Α. 20-6063.002) 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ (m2)  
1     

2 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80     

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 80     

4 
ΑΡΒΥΛΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 5     

5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5     

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5     

7 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 8     

8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 20     

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 4     

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 100     

11 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

12 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 50     

13 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 50     

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150     

15 

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 73     

16 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

17 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10     

18 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 

Ρ3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20     

19 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ΑΒΕΚ2Ρ3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3     

20 

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΕΚΠΝΟΗΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20     
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21 

 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΣΕΤ 4     

22 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225     

23 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225     

24 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90     

25 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 225     

26 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225     

27 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΧΑΜΗΛΑ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΕΝΘΕΤΟ S1-P-SRA 

ΖΕΥΓΟΣ 40     

28 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1     

29 ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 25     

30 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24%ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

(Κ.Α. 25-6063.002) 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 
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1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ (m2) 
1     

2 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60     

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 

ΖΕΥΓΟΣ 30     

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5     

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 28     

6 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 32     

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2     

8 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 28     

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 26     

10 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1     

11 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 20     

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 11     

13 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 20     

14 

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30     

15 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

16 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 

Ρ3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

17 

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΕΚΠΝΟΗΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24     

18 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 83     

19 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 83     

20 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 26     

21 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 83     

22 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 83     
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23 ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 12     

24 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

  

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

(Κ.Α. 30-6063.002) 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 19     

2 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 11     

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5     

4 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 15     

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2     

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4     

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 4     

8 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5     

9 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5     

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 7     

11 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 3     

12 

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5     

13 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3     
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14 ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

15 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

16 

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1( ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΕΚΠΝΟΗΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12     

17 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11     

18 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11     

19 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10     

20 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 11     

21 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11     

22 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 1     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

(Κ.Α. 35-6063.002) 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20     
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2 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2     

3 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) S3 
ΖΕΥΓΟΣ 7     

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 2     

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2     

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 8     

7 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 6     

8 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 6     

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 6     

10 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

11 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

12 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

13 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

14 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6     

15 
ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

16 

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

17 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

18 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 

Ρ3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

19 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ΑΒΕΚ2Ρ3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

20 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13     

21 

ΜΠΛΟΥΖΑKI ΤΥΠΟΥ POLO 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΧΕΙΜΑΡΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13     

22 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

23 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 13     

24 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 13     
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(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

25 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

  

ΟΜΑΔΑ Β'  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

(Κ.Α. 70-6063.001) 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΑΡΒΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ s3 

hro ci wr 
ΖΕΥΓΟΣ 5     

2 ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΖΕΥΓΟΣ 10     
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3 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

4 ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10     

5 
ΜΠΛΟΥΖΑ NAVY ΜΕ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60     

6 ΧΙΤΩΝΙΟ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΤ 9     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24%  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Β' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β'  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β' ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄& Β' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

 
 

 

Επομένως, το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από τον άνω πίνακα, είναι          % αριθμητικώς και                                                                                                      

ολογράφως. 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………/……/202….    

  

O  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
. 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι 

διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 


