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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.28/2018   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη όρων δημοπράτηςησ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν για την 
προμήθεια με τίτλο: «Λοιπζσ Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικήσ Προςταςίασ)», 
ζτουσ 2018, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 184.270,75 € με το Φ.Π.Α., για τισ 
ανάγκεσ του Δήμου Ιωαννιτϊν και τησ Αϋ θμιασ & Βϋ θμιασ χολικήσ Επιτροπήσ (3 
ΟΜΑΔΕ)». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 763/2018 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 15-10-2018, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 
ςυνιλκε θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», 
φςτερα από τθν αρικ.πρωτ.:οικ.57982/5979/11-10-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για 
ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (5) μζλθ, ιτοι: 

 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
2. Γιϊτθ Γεωργία     2. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρίδων 
3. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ    3. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
4. Λιόντοσ Ιωάννθσ     4. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ 
5. Δοβανάσ Ελευκζριοσ      
 
            Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου  Βαςίλθσ 
Σκαμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.    

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ 
το ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Δ/ντι 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. Σωτιρθ Σπυριδάκθ, θ οποία ζχει 
ωσ εξισ: 

Κφριοι Σφμβουλοι, 
Στο Διμο υπάρχει ανάγκθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο: 

«Λοιπζσ Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικήσ Προςταςίασ)», ζτουσ 2018, για τισ 
ανάγκεσ του Δήμου Ιωαννιτϊν και τησ Αϋ θμιασ & Βϋ θμιασ χολικήσ Επιτροπήσ. 
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Για τον ςκοπό αυτό ζχουν ςυνταχκεί  οι αντίςτοιχεσ μελζτεσ με βάςη τουσ 
πίνακεσ δικαιοφχων που προςκόμιςαν εγγράφωσ οι υπηρεςίεσ, οι οποίεσ 
ςυνοδεφονται από ζγγραφη γνϊμη του Γιατροφ Εργαςίασ του Δήμου Ιωαννιτϊν. 

Επίςθσ ζχουν ςυνταχκεί και υποβλθκεί τα πρωτογενι αιτιματα, τα 
εγκεκριμζνα αιτιματα, τα τεκμθριωμζνα αιτιματα κακϊσ οι αντίςτοιχεσ Α.Α.Υ. ωσ 
εξισ: 

 
Πρωτογενή αιτήματα   
Διμοσ Ιωαννιτϊν : 18REQ003805693 2018-10-09 
Αϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003805853 2018-10-09 
Βϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806463 2018-10-09 
 
Εγκεκριμζνα αιτήματα  
Διμοσ Ιωαννιτϊν : 18REQ003812834 2018-10-10 
Αϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806088 2018-10-09 
Βϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806632 2018-10-09 
 
Α.Α.Τ. με α.α. 
 854/2018 Α.Α.Υ. (Διμοσ Ιωαννιτϊν) &  
48/2018 Α.Α.Υ. (Σχολικζσ Επιτροπζσ), οι οποίεσ καταχωρικθκαν ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων του Διμου και αναρτικθκαν ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
Σεκμηριωμζνα αιτήματα  
 Διμοσ Ιωαννιτϊν : Αρ. Πρωτ.: 57211/15316 – 09/10/2018 
Αϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: Αρ. Πρωτ.: 57212/15317 – 09/10/2018 
Βϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: Αρ. Πρωτ.: 57214/15318 – 09/10/2018 
 

 

Οι Κ.Α. εξόδων ανά υπθρεςία και τα λοιπά ςτοιχεία φαίνονται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

  
Κ.Α. ΠΟΟ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟ
Τ  € 

ΔΙΚΑΙΟΤΧ
ΟΙ 

ΠΟΟΣΘΣ
Α 

Σ.Μ. ΠΟΟ  
ΧΩΡΙ  
Φ.Π.Α. € 

Φ.Π.Α. € ΤΝΟΛΟ 
€ 

10.6063.201 200,00 2 14 10,8
4 

151,76 36,42 188,18 

15.6063.004 2.000,00 38 143 10,3
2 

1.476,00 354,24 1.830,24 

20.6063.001 93.000,00 340 11.631 6,45 74.982,30 17.995,7
5 

92.878,05 

30.6063.001 15.000,00 94 1.242 9,26 11.496,76 2.759,22 14.255,98 

35.6063.001 17.050,00 54 2.046 6,65 13.611,92 3.266,86 16.878,78 

45.6063.001 1.550,00 6 150 8,24 1.235,60 296,54 1.532,14 
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70.02.6063.00
2 

400,00 1 31 9,39 291,10 69,86 360,96 

ΤΝΟΛΑ 129.200,0
0 

535 15.257  103.245,4
4 

24.778,9
1 

128.024,3
5 

 
ΑϋΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 
 
Κ.Α. ΠΟΟ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟΤ  
€ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ
Ι 

ΠΟΟΣΘΣ
Α 

Σ.Μ
. 

ΠΟΟ  
ΧΩΡΙ  
Φ.Π.Α. € 

Φ.Π.Α. € ΤΝΟΛΟ 
€ 

00.6711.001 1.326.040,0
0 

58  2.784,00 9,00 25.056,0
0 

6.013,44 31.069,4
4 

ΤΝΟΛΑ 1.326.040,0
0 

58  2.784,00 9,00 25.056,0
0 

6.013,44 31.069,4
4 

 
ΒϋΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 

 
Κ.Α. ΠΟΟ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟΤ  
€ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ
Ι 

ΠΟΟΣΘΣ
Α 

Σ.Μ
. 

ΠΟΟ  
ΧΩΡΙ  
Φ.Π.Α. € 

Φ.Π.Α. € ΤΝΟΛΟ 
€ 

00.6711.001 1.326.040,0
0 

47 2.256 9,00 20.304,0
0 

4.872,96 25.176,9
6 

ΤΝΟΛΑ 1.326.040,0
0 

47 2.256 9,00 20.304,0
0 

4.872,96 25.176,9
6 

  και θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ φψουσ  184.270,75 € με το Φ.Π.Α. 
€, κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ του Διμου και των Σχολικϊν Επιτροπϊν  των 
οικονομικϊν  ετϊν 2018 και 2019 (πολυετήσ δαπάνη) ωσ εξισ: 

 

 

ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
Οικονομικό ζτοσ υνολικό ποςό δζςμευςησ 

2018 10.6063.201 – 37,64 € 

15.6063.004 – 366,05 € 

20.6063.001 – 18.596,61 € 

30.6063.001 – 2.851,20 € 

35.6063.001 – 3.375,76 € 

45.6063.001 - 306,43 € 

70.02.6063.002 – 72,19 € 
 

2019 10.6063.201 – 150,55 € 

15.6063.004 – 1.464,19 € 

20.6063.001 – 74.382,44 € 
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30.6063.001 – 11.404,79 € 

35.6063.001 – 13.503,02 € 

45.6063.001 – 1.225,72 € 

70.02.6063.002 – 288,77 € 

  

φνολο δαπάνησ 128.024,35 

 

Αϋ ΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
Οικονομικό ζτοσ υνολικό ποςό δζςμευςησ 

2018 6.213,89 

2019 24.855,55 

φνολο δαπάνησ 31.069,44 

 

 

Βϋ ΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
Οικονομικό ζτοσ υνολικό ποςό δζςμευςησ 

2018 5.035,39 

2019 20.141,57 

φνολο δαπάνησ 25.176,96 

 
Ζχοντασ υπόψη τα ανωτζρω καθϊσ και :  

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-
2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κλπ.» (ΦΕΚ 
74/Α/26-03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.π. Αρ. φφλλου 133) – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/ Α),  

13. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

14. Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016) : 
Ζγκριςθ  «Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν. 

15. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του 
άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαςθ 3/24.01.2018) 

«Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)»  

17. Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α' 177) Υγιεινι και Αςφάλεια Εργαηομζνων 

18. Τθν υπ' αρικμ. 53361/11-10-06 (ΦΕΚ Β' 1503)' Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
(ΚΥΑ) - «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει 

19. Τθν υπ' αρικμ. 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ (ΚΥΑ) 

20. Τθν υπ’ αρικμ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ (ΚΥΑ) 

21. Τθν υπ’ αρικμ. 174/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΓΘΩΕΩ-ΧΕΚ) Απόφαςη του Δημοτικοφ 
υμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ προμικεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Λοιπϊν Παροχϊν ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικήσ Προςταςίασ)»  

22. Το οικ. 4632/16-02-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Γεν Δ/νςθ 
Αποκζντρωςθσ και Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – Δ/νςθ Προςωπικοφ Τοπ. 
Αυτοδιοίκθςθσ – Τμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ δικαίου) 

23. Το υπ. Αρικ. 500/23-02-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Αϋ 
κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν 

24. Το υπ. Αρικ. 238/27-01-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Βϋ 
κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν 

25.  Σισ μελζτεσ για τθν προμικεια Μ.Α.Π. 2018 για τον Διμο Ιωαννιτϊν & Αϋ- Βϋ 
κμια Σχολικι Επιτροπι 

26. Τθν ανάγκθ του Διμου και των Σχολικϊν Επιτροπϊν για τθν προμικεια 
Λοιπϊν Παροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ) ζτουσ 2018, για τθ 
κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τουσ              
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27. Τθν αρικμ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαςθ 
Δθμάρχου με κζμα “Οριςμόσ αντιδθμάρχων και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων’’  
2017  για οριςμό Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν  και μεταβίβαςθ 
αρμοδιοτιτων  
 

Προτείνεται, με απόφαςή ςασ, να προβείτε : 

1. Στθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων δθμοπράτθςθσ όπωσ 
περιγράφονται ςτο ςχζδιο διακιρυξθσ, το οποίο ςασ επιςυνάπτουμε και το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

2. Στον κακοριςμό του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ, με Ανοικτό 
Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό κάτω των ορίων και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016 .  

3. Στθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ των όρων του διαγωνιςμοφ, ςχζδιο του οποίου ςασ 
παρακζτουμε ςυνθμμζνα.  

Συνθμμζνα : Σχζδιο Διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ με παραρτιματα.  
 

 Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5. Τθν ειςιγθςθ του Δ/ντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. Σωτιρθ 
Σπυριδάκθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ για τθν 
προμικεια με τίτλο: «Λοιπζσ Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ)», 
ζτουσ 2018, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 184.270,75 € με το Φ.Π.Α., για τισ ανάγκεσ 
του Διμου Ιωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ & Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (3 ΟΜΑΔΕΣ) 
όπωσ περιγράφονται ςτο ςχζδιο διακιρυξθσ, το οποίο ςασ επιςυνάπτουμε και το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

2. Κακορίηει τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ, με Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό κάτω των ορίων και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016 .  

3. Καταρτίηει και εγκρίνει τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, οι οποίοι αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
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Απόσπασμα από το Πρακτικό 28/15-10-2018 της Οικονομικής Επιτροπής τοσ Δήμοσ Ιωαννιτών 

[7] 
 
 

 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 763/2018. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
 
           Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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                                                                            Ημεπομηνία: ../10/2018 

                                                              Απ. Ππωη:  
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ : ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                      ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                     ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ        
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ: ΡΛ. Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 
Τμιμα ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ – ΔΛΑΧ. ΥΛΛΚΟΥ & 
ΑΡΟΚΘΚΘΣ 
Διεφκυνςθ: ΚΑΡΛΑΝΗ 7 
Ρλθροφορίεσ: ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ 
Τθλ.: 2651361385 
Ηλ. διεύθςνζη:agounis@ioannina.gr 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ: 

Πποκήπςξη (πεπίληψη ηηρ παπούζαρ 

διακήπςξηρ) θα αναπηηθεί ζηον Ιζηόηοπο 

ηος ππογπάμμαηορ ΓΙΑΤΓΔΙΑ: 

www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοζιεςηεί 

ζηον Δλληνικό Σύπο, ζηην Ιζηοζελίδα ηος 

Γήμος Ιωαννιηών (www.ioannina.gr) 

καθώρ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό 
Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 
 

 

 

                    ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ  Διαγωνιςμόσ κάτω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για τθν 

Ρρομικεια με τίτλο:  «Λοιπζσ Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)», ζτουσ 2018, 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 184.270,75 € με το Φ.Ρ.Α., για τισ ανάγκεσ του Διμου 

Λωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ & Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (3 ΟΜΑΔΕΣ) 

                                                                  

Ο ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 

  ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-
1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κλπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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10. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) 
- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.π. Αρ. φφλλου 133) – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 

12. Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/ Α),  

13. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ  
παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

14. Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016) : Ζγκριςθ  «Τυποποιθμζνου Εντφπου 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν. 

15. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Τυποποιθμζνου 
Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (Απφθαζε 3/24.01.2018) «Δηδηθά ζέκαηα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)»  

17. Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α' 177) Υγιεινι και Αςφάλεια Εργαηομζνων 

18. Τθν υπ' αρικμ. 53361/11-10-06 (ΦΕΚ Β' 1503)' Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) - «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει 

19. Τθν υπ' αρικμ. 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 

20. Τθν υπ’ αρικμ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 

21. Τθν υπ’ αρικμ. 174/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΓΘΩΕΩ-ΧΕΚ) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ προμικεια με τίτλο: «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)»  

22. Το οικ. 4632/16-02-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Γεν Δ/νςθ Αποκζντρωςθσ και Τοπ. 
Αυτοδιοίκθςθσ – Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – Τμιμα Ρροςωπικοφ Ιδιωτικοφ δικαίου) 

23. Το υπ. Αρικ. 500/23-02-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Αϋκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Ιωαννιτϊν 

24. Το υπ. Αρικ. 238/27-01-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Ιωαννιτϊν 

25.  Τισ μελζτεσ για τθν προμικεια Μ.Α.Ρ. 2018 για τον Διμο Ιωαννιτϊν & Αϋ- Βϋκμια Σχολικι Επιτροπι 

26. Τισ Α.Α.Υ. με α.α.: 
 854/2018 Α.Α.Υ. (Διμοσ Ιωαννιτϊν) &  
48/2018 Α.Α.Υ. (Σχολικζσ Επιτροπζσ), οι οποίεσ καταχωρικθκαν ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του Διμου και 
αναρτικθκαν ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

27. Τα πρωτογενι αιτιματα  που καταχωρικθκαν ςτο ΚΗΜΔΗΣ ωσ εξισ: 
Διμοσ Ιωαννιτϊν : 18REQ003805693 2018-10-09 
Αϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003805853 2018-10-09 
Βϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806463 2018-10-09 

28. Τθν υπ’ αρικμ. …./2018 (ΑΔΑ: ………………) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια με τίτλο: «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)» 2018 για τισ 
ανάγκεσ του Διμου Ιωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ  & Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

29. Τα εγκεκριμζνα αιτιματα που καταχωρικθκαν  ςτο ΚΗΜΔΗΣ ωσ εξισ:  
Διμοσ Ιωαννιτϊν : 18REQ003812834 2018-10-10 
Αϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806088 2018-10-09 
Βϋ κμια  Σχολικι Επιτροπι: 18REQ003806632 2018-10-09 

30. Τθν ανάγκθ του Διμου και των Σχολικϊν Επιτροπϊν για τθν προμικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων 
Ατομικισ Ρροςταςίασ) ζτουσ 2018, για τθ κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τουσ                                                   

31. Τθν αρικμ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαςθ Δθμάρχου με κζμα “Οριςμόσ 
αντιδθμάρχων και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων’’  2017  για οριςμό Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν  και 
μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων  

  και 
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των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται 

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων 

του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 

και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΛ 

Θλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνιςμό κάτω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για τθν προμικεια με τίτλο: «Λοιπζσ Ραροχζσ ςε 
Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ) ζτουσ 2018, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 184.270,75 € με το Φ.Ρ.Α., για τισ 
ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ & Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ,  ςε τρεισ (3) ομάδεσ, όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:  
 
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

  
Κ.Α. ΡΟΣΟ 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΛΣΜΟΥ  

€ 

ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΡΟΣΟ  
ΧΩΛΣ  

Φ.Ρ.Α. € 

Φ.Ρ.Α. € ΣΥΝΟΛΟ € 

10.6063.201 200,00 2 14 10,84 151,76 36,42 188,18 

15.6063.004 2.000,00 38 143 10,32 1.476,00 354,24 1.830,24 

20.6063.001 93.000,00 340 11.631 6,45 74.982,30 17.995,75 92.878,05 

30.6063.001 15.000,00 94 1.242 9,26 11.496,76 2.759,22 14.255,98 

35.6063.001 17.050,00 54 2.046 6,65 13.611,92 3.266,86 16.878,78 

45.6063.001 1.550,00 6 150 8,24 1.235,60 296,54 1.532,14 

70.02.6063.002 400,00 1 31 9,39 291,10 69,86 360,96 

ΣΥΝΟΛΑ 129.200,00 535 15.257  103.245,44 24.778,91 128.024,35 

 
ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 
 

Κ.Α. ΡΟΣΟ 
ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΛΣΜΟΥ  
€ 

ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΡΟΣΟ  
ΧΩΛΣ  

Φ.Ρ.Α. € 

Φ.Ρ.Α. € ΣΥΝΟΛΟ € 

00.6711.001 1.326.040,00 58  2.784,00 9,00 25.056,00 6.013,44 31.069,44 

ΣΥΝΟΛΑ 1.326.040,00 58  2.784,00 9,00 25.056,00 6.013,44 31.069,44 

 
ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 

 
Κ.Α. ΡΟΣΟ 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΛΣΜΟΥ  

€ 

ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΡΟΣΟ  
ΧΩΛΣ  

Φ.Ρ.Α. € 

Φ.Ρ.Α. € ΣΥΝΟΛΟ € 

00.6711.001 1.326.040,00 47 2.256 9,00 20.304,00 4.872,96 25.176,96 

ΣΥΝΟΛΑ 1.326.040,00 47 2.256 9,00 20.304,00 4.872,96 25.176,96 

 
 
Η προμικεια χρθματοδοτείται από τα ίδια ζςοδα του Διμου για τον Διμο Ιωαννιτϊν και τθν Απόδοςθ ςε 

Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν) για τθν Αϋ κμια & Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι. 

 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV) 35800000-2 και περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.   
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Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΑΣΟΜΑ: 535 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 5076 1,80 9.136,80 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 2398 2,20 5.275,60 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 32 20,74 663,68 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 191 1,00 191,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 2078 1,90 3.948,20 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 16 7,30 116,80 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 568 9,00 5.112,00 

8 ΚΡΑΝΖ 40 9,08 363,20 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 13 15,00 195,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  351 9,00 3.159,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

54 18,00 972,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 464 13,00 6.032,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

4 60,00 240,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

11 12,00 132,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 451 10,00 4.510,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 333 20,00 6.660,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 8 104,92 839,36 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  
(ΑΠΗΓΗΟ) 

9 18,00 162,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 694 6,00 4.164,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

38 12,00 456,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 5 9,60 48,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 480 25,00 12.000,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 442 12,40 5.480,80 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  (**) 12 75,00 900,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 405 6,00 2.430,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 391 6,00 2.346,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 65 18,00 1.170,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 539 45,00 24.255,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 75 15,00 1.125,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 11 62,00 682,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

32 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ (*) 3 160,00 480,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   103.245,44 
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Φ.Π.Α. (24%)   24.778,91 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ   128.024,35 

* ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΛΟΣΟΜΩΝ:  

   

 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ 

   ** ΕΣ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  

   

 
Πέλζα κολφκέλε βαρέφς ηύποσ 1.000 v 

   

 
Κόθηες - απογσκλφηής θαιφδίφλ 1.000 v 

   

 
Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηασροθαηζάβηδα) 

   

 
Μσηοηζίκπηδο 

    
 

ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 
 

 

ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 58 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

 2.784,00 9,00 25.056,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   25.056,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 6.013,44 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 31.069,44 

 
ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 

 

 

ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 47 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

2.256  9,00 20.304,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   20.304,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 4.872,96 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 25.176,96 

 
 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ (και για τισ 3 ομάδεσ) και 
για τισ ςυνολικζσ προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ. 

 
 
 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
 

 Για τθν ομάδα Αϋ- Διμοσ Λωαννιτϊν ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ιωαννιτϊν που ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ (άρκρο 14 του Ν. 4270/2014). 

 

 Για τθν ομάδα Βϋ- Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 
(Ν.Ρ.Δ.Δ.) 
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 Για τθν ομάδα Γϋ- Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι ανακζτουςα Αρχι είναι Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 
 

  Ο ανάδοχοσ κα υπογράψει τρεισ (3) ςυμβάςεισ: 
 
Για τθν ομάδα Αϋ- με τον Διμο Λωαννιτϊν 
Για τθν ομάδα Βϋ- με τθν Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 
Για τθν ομάδα Γϋ- με τθν Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 
 
απϋ όπου κα γίνουν και οι αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ: 
 

1. ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

2. 
 

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ       
ΑΚΟΥ 79 ΡΑ 4 Ν.4412/16 (Τ.Ε.Υ.Δ) 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ Α1ϋ 

3. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 

4. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

5. ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ 

6. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (ΜΕΛΕΤΘ) ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ 

 
Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των 

όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ 
από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ 
του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ 
δαπάνεσ.  

 
Η παπούζα Γιακήπςξη 

 Θα αναπηηθεί:  

1. ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Γημοζίων ςμβάζεων ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ 

Δμποπίος και Πποζηαζίαρ Καηαναλωηή (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) 

2. ζηην Γιαδικηςακή Πύλη ηος Δ..Η.ΓΗ.. :  http://www.promitheus.gov.gr 

3. ζηην Ιζηοζελίδα ηος Γήμος Ιωαννιηών (www.ioannina.gr) 

 

 και ωρ ππορ ηην ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ: 

Πποκήπςξη (πεπίληψη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ) θα αναπηηθεί ζηον Ιζηόηοπο ηος ππογπάμμαηορ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοζιεςηεί ζηον Δλληνικό Σύπο, ζηην Ιζηοζελίδα ηος 

Γήμος Ιωαννιηών (www.ioannina.gr) καθώρ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 

 
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 
 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 
       Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον 

διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Διμο και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ 
του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / 

Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ - Αποκικθσ, ταχ. διεφκυνςθ Καπλάνθ 7, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τθλ: 26513 
61385, fax: 26510 74441 , αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Απόςτολοσ Γκοφνθσ.   

 
Ο ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
 

ΚΩΜΑΣ ΓΛΩΤΛΤΣΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ – ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ……………………….) 
 

ΑΚΟ 1ο: Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

  
   Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

  

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕ. ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕ. ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕ. 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
www.promitheus.gov.gr 

   

 
   Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  
   Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του 
άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) και τθν 

Ρ1/2390/2013(Βϋ2677) Υπουργικι Απόφαςθ ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΚΟ 2ο: Τεφχθ δθμοπράτθςθσ 
 
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά  ιςχφοσ είναι: 
α) θ ςφμβαςθ με τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
β) θ παροφςα διακιρυξθ  με τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  
γ) θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του αναδόχου  
δ) το τιμολόγιο μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ 
ε) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

ΑΚΟ 3ο:Γλϊςςα διαδικαςίασ  
 
3.1       Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

3.2.  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε 
με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα1,  και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
Τα δικαιολογθτικά κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα των προςφορϊν που ζχουν ςυνταχκεί ςε   γλϊςςα εκτόσ 
τθσ ελλθνικισ, γίνονται δεκτά εφόςον :  
- ζχουν μεταφραςκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικυρωκεί από δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του 
Κϊδικα Δικθγόρων ι 
- ζχουν μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικυρωκεί από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ ςτθν Ελλάδα ι 

- ζχουν μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και επικυρωκεί από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν ι από ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ν. 3712/2008.  

3.3.  Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο 
ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν 
ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.  

3.4.    Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι2. 

3.5. Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των 
αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) και του αναδόχου 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία 
των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία. 

 

ΑΚΟ 4ο: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, κρίνονται 

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

α. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά που είναι εγκατεςτθμζνα:  
    α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
    β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
    γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμόςιων  Συμβάςεων, ΣΔΣ, (Ν. 

2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  εφόςον 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 
7 τθσ παροφςασ.  

     Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, 

ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια / υπθρεςία δεν απορρίπτονται με μοναδικι αιτιολογία 
το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν 
να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Δεν 
απαιτείται οι εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ ι τθν 
αίτθςθ ςυμμετοχισ. Πμωσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 

                                                 
1
  Δίηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «APOSTILE» ζχκθσλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 
2
  παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16 
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περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ 
νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ 
αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. Εγγραφι οικονομικϊν φορζων –υποβολι προςφορϊν  
Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 

υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω 
διαδικαςία εγγραφισ: 

1. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο 
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το 
ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται 
θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 
 Οι οικονομικοί φορείσ –χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον 
αρικμό ταυτότθτασ Φ.Ρ.Α. (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που 
κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν.  
 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται 

από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ:  
 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 
 είτε  ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι, ςτθν οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, 
προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ  θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν 
εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει 
ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του.  

Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται ψθφιακά από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά υποχρεωτικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

Ο  χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ  
Ρ1-2390/2013.  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) και τθν 
Ρ1/2390/2013(Βϋ2677) Υπουργικι Απόφαςθ ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΚΟ 5ο : Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του διαγωνιςμοφ  
 
     Τα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά και απαντϊνται αντίςτοιχα μόνο ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, ςε όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα 
χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά 
πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά 
το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν, εφόςον αυτζσ ζχουν ηθτθκεί ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε θ Υπθρεςία να μπορεί να 
απαντιςει, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δζκα (10) θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία του 
διαγωνιςμοφ. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Η διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν  
 

ΑΚΟ 6ο: Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 
 
     Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που 

παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό 
δθμόςιο ζγγραφο (ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΑΚΟ 7ο: Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Ρεριεχόμενο προςφορϊν 
 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα κατακζςει ζναν γενικό φάκελο με τον τίτλο του διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ κα περιζχει 

τρεισ (3) φακζλουσ – προςφορζσ:  
 

 Διμοσ Λωαννιτϊν – Ομάδα Αϋ 

 Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι – Ομάδα Βϋ 

 Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι – Ομάδα Γϋ 

 
Για κάκε  φάκελο – προςφορά ιςχφουν τα παρακάτω: 

 
Τα περιεχόμενα των  θλεκτρονικϊν  φακζλων  τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα και  
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 
Α. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά»  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι 
προςφορά. Συγκεκριμζνα:  

Α1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 

εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ 
Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω: 

Α1.1) Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ(Τ.Ε.Υ.Δ)3 4 του άρκρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 
αποτελεί  αναπόςπαςτο τμιμα τθσ  διακιρυξθσ αυτισ, ωσ ςυνθμμζνο Ραράρτθμα Α1 το οποίο αναρτάται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι  ςτο ΕΣΗΔΗΣ . 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Το ανωτζρω Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) υποβάλλεται θλεκτρονικά5 από τουσ  
υποψιφιουσ  οικονομικοφσ φορείσ αφοφ ςυμπλθρωκεί  ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του6 ,  :       

 
ΜΕΟΣ ΛΛ : Ρλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

                                                 
3
  Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ :www.eaadhsy.gr θαη www.hsppa.gr 

4
  Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ)  Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί πξφηππν ηεχρνο κε δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι 

ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) 

ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016 δχλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη θαηψηεξε 

απφ ηα φξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235 
5
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απφθαζε ΔΑΑΓΖΤ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο  

 1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ απφ 

ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο).  

 2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ.  

 3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην 

δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή 

ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ απηνχο.  

 4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

 5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) ηεο 

ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ην 

Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα 

θαζέλα απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ 

ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 

απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

  6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν 

ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη ην ίδην ΣΔΤΓ  , ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

  7) Όζνλ αθνξά ηελ ππνγξαθή (ή ηηο ππνγξαθέο) ηνπ ΣΔΤΓ, επηζεκαίλεηαη φηη ελδέρεηαη λα κελ είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη ππνγξαθή ζην ΣΔΤΓ φηαλ απηφ δηαβηβάδεηαη σο κέξνο ζεηξάο εγγξάθσλ, ησλ νπνίσλ ε απζεληηθφηεηα θαη ε 

αθεξαηφηεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο απαηηνχκελεο ππνγξαθήο (ή ππνγξαθψλ) ηνπ κέζνπ δηαβίβαζεο.  

 
6
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ):   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο πξνζαξκφδνπλ ην ΣΔΤΓ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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                  Α. Ρλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
                  Β. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το νόμιμο εκπρόςωπο 
                 Γ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 
ΜΕΟΣ ΛΛΛ : Λόγοι αποκλειςμοφ  
                  Α. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ δίκεσ  
                  Β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθ καταβολι φόρων θ ειςφορϊν 
                      κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
                Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων                            
                   θ επαγγελματικό παράπτωμα   
 
ΜΕΟΣ IV : Κριτιρια επιλογισ  
ΜΕΟΣ V : Τελικζσ Δθλϊςεισ 
 
Με τθν ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω ενοτιτων του ΤΕΥΔ : 
1) Δθλϊνεται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να 
αποκλειςκοφν. Αναλυτικά:  

«Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ  ακόλουκουσ λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 
300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ 
τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Σθμείωςθ1: Η υποχρζωςθ υποβολισ του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ ) περί μθ 
ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον: 
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε). και ΙΚΕ 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, τουσ διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
 
2) Δθλϊνεται ότι  δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
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δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία και β) δεν 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του  όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.» 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Σθμείωςθ1: Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ κεωρείται ότι δεν ακετεί τισ αναγραφόμενεσ 
υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων και κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

          3) Δθλϊνεται  ότι   πλθροί τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
α) τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 
του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016 (Αϋ147).  

β) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ και δε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε  
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) δεν ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
δ) δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
ε) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 

τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
ςτ) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
η) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα κακϊσ και ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι και τεχνικι επάρκεια 
προκειμζνου να υλοποιιςει το ςυμβατικό  αντικείμενο. 

θ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

κ) Δθλϊνονται  τα περί εγγραφισ τουσ ςτο οικείο  Επιμελθτιριο ,ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του 
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των  δραςτθριοτιτων που αςκοφν ( ρθτά κατονομαηόμενεσ ), προκειμζνου για 
νομικά πρόςωπα, θ το ειδικό επάγγελμά τουσ ,προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτο Επιμελθτιριο 

 
Α1.2 ) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  18 τθσ διακιρυξθσ  

  
Α1.3) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 180 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν).  
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. (άρκρο 93 Ν.4412/16). 
Α1.4) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 

να: 
1.Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν 

γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
2. Δθλϊνεται ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο 

ςφνολό τουσ χωρίσ καμία μεταβολι. 
3.Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
4. Δθλϊνεται θ χϊρα προζλευςθσ και παραγωγισ των προσ προμικεια ειδϊν, εκτόσ αν πρόκειται για προϊόντα 

κοινοτικισ προζλευςθσ. 
Α1.5) Βεβαίωςθ μθ οφειλισ (δθμοτικι ενθμερότθτα) από το Διμο Λωαννιτϊν και από τον Διμο τθσ ζδρασ τθσ 

επιχείρθςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό.  
  Α1.6)Διλωςθ του καταςκευαςτι των προςφερομζνων ειδϊν για τα είδθ 1,2,8,11,12,16,19,20,22,23,28,29 ότι κα 
προμθκεφςει τον οικονομικό φορζα τα είδθ αυτά για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ςε περίπτωςθ που καταςτεί 
μειοδότθσ. 
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 Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω) από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα 
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Δηδηθά γηα ηα ηερληθά θπιιάδηα είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ηνπο ζε απιά θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 θαη ηελ ΓΙΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο 

θαη Γηαδηθαζηψλ, Γηεχζπλζε ρέζεσλ Κξάηνπο –Πνιίηε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
Η  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτά από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 

τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ  

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

 
(Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, οδόσ Καπλάνθ 9 

Ιωάννινα, ΤΚ 45444 ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). 

Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν 
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Επιςθμαίνεται, ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και 
απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά 
ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία είναι το δικαιολογθτικό Α1.2 , όπωσ 
αναφζρεται και απαρικμείται  ανωτζρω. Σε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν παντελϊσ εντόσ 
τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου δεν 
αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον 
Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά 
απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 

 
Α2. Τεχνικι Ρροςφορά.  
1)Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται θλεκτρονικά τα 

κάτωκι : Η Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν 
ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα τα δικαιολογθτικά και τα αποδεικτικά μζςα που 
τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια τθσ προςφοράσ. 

 
Β. Οικονομικι Ρροςφορά  
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

προςφζροντα. Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
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εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ . 

Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΚΟ 8ο: Ρροςφερόμενθ τιμι 
 
Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ ανά μονάδα. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ και θ 

δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ και δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ. Η τιμι τθσ προςφοράσ είναι 
δεςμευτικι για τον διαγωνιηόμενο μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ 
τιμισ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. Ο ΦΡΑ επί τοισ 
εκατό (%), ςτον οποίο υπάγεται θ προμικεια ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, βαρφνει το Διμο.  

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπονται προςφορζσ μεγαλφτερεσ από 
τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ ι αρνθτικζσ εκπτϊςεισ.  

 

  ΑΚΟ 9ο: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηομζνουσ εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με τθν προβλεπόμενθ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (180 θμζρεσ) με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςυμμετοχισ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ (άρκρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΚΟ 10ο: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ δικαιολογθτικϊν 
 
1. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ 

προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 
υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που 
υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

2. Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 
τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα 
νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ 
των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ 
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πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να 
ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν 
που ζχουν ιδθ υποβλθκεί (άρκρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

3. Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν φορζων 
ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ. (άρκρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

4. Η επιτροπι διαγωνιςμοφ  μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 
προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει 
αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που 
θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Η διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. (άρκρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 ζωσ 
4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν 
των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ (άρκρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΚΟ 11ο: Απόρριψθ προςφορϊν 
 
1. Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ του άρκρου 7 «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν» που 

κα διαπιςτωκεί μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  
2. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Επιπλζον θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρκρα 92 ζωσ 100, και 102 ζωσ 104 του Ν. 4412/2016 ι υποβλικθκε κατά 

παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ εκτόσ αν 

επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 73, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) Ρροςφορά υπό αίρεςθ. 
η) Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, προςφορά θ οποία κζτει 

όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι, εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ προβλζπεται θ κατάκεςθ δειγμάτων, θ μθ προςικουςα κατάκεςθ τουσ. 

 

  ΑΚΟ 12ο: Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
 
Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε 
το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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ΑΚΟ 13ο : Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν -Ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου 
 
13.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και 

υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά». 
 
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και τα μζλθ τθσ 

είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά 
περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.  

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα 
οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ 
μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων 
ςτο ςφςτθμα οργάνων (τθν θμζρα και ϊρα που κα οριςτεί κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ) μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Για όςεσ προςφορζσ 
δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο ελζγχου των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
Τεχνικι Ρροςφορά» οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται (άρκρο 100, παρ.2, Ν.4412/16) 
αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ 
άνω διαδικαςία. 

 
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 

Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν 
που αποςφραγίςκθκαν με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι 
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν.  

 
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν 

μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Μζςα από το Σφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ:  
1.Η Επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, και τα μζλθ τθσ, 

πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ 
φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν, ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ 
των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.  

Η αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά 
και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

Στθ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το 
οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 
2.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ τουσ.  
Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι 

προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ 
κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται 
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ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 
4412/16). 

 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ οποία 

κοινοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ανακθρφςςεται  ο προςωρινόσ ανάδοχοσ. 
 

ΑΚΟ 14ο: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ ειδοποιεί θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ 

τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 
δικαιολογθτικϊν, όπωσ κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του Συςτιματοσ τα 
δικαιολογθτικά που περιγράφονται ωσ κατωτζρω ςτο παρόν άρκρο. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο, φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ.  

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ (3) εργαςίμων     θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι  ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Η Οικονομικι Επιτροπι  μπορεί  να απαιτεί  τα πιςτοποιθτικά, τισ βεβαιϊςεισ και τα λοιπά αποδεικτικά μζςα 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2,4 και 5 του άρκρου 80 και ςτο Ραράρτθμα ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 
4412/16 (Αϋ147) ωσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτα άρκρα 73 και 74 και τθσ 
πλιρωςθσ των κριτθρίων επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του ίδιου νόμου.  

H ανακζτουςα αρχι δζχεται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/16 (Αϋ147), όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ 
παροφςασ:  

α. ΓΛΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΛΤΕΣ: 
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 

ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

(2) Ριςτοποιθτικό  ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, ειδικισ εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο θ 
δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και αφετζρου ότι 
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

(5) Προσ απόδειξθ  τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκεια    

 Λςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015, 2016, 2017).  Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, 
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο δικαιολογθτικό, από τα οποία να 
προκφπτει ότι το φψοσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το  ποςό του 
προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α., τθσ υπό ανάκεςθσ Ρρομικειασ. Το ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
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Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων (μζςοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται). 

(6) Ριςτοποιθτικά  των υλικϊν από πιςτοποιθμζνο φορζα δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  Για όλα τα πρότυπα που ζχει παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί 
με καινοφργια γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων 
αυτισ 2011/C 205/01 (Στθν περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα 
πιςτοποίθςθσ προϊόντων διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε ι από φορζα 
διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation –EA) 
και μάλιςτα μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) αυτισ.) 

(7) Βεβαίωςθ μθ οφειλισ (δθμοτικι ενθμερότθτα) από το Διμο Λωαννιτϊν και από τον Διμο τθσ ζδρασ τθσ 
επιχείρθςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό.  

Το παραπάνω δικαιολογθτικό κα αφορά και  τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν και ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. τα μζλθ του ΔΣ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ι 
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

 
β. ΓΛΑ  ΤΑ ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΛΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Ειδικά θ απαίτθςθ του ποινικοφ 

μθτρϊου  κα αφορά τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν και τα μζλθ του ΔΣ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε.. 

Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικά κοινωνικισ αςφάλιςθσ για 
τα μζλθ τουσ ( Ο.Ε  και  Ε.Ε ) και το απαςχολοφμενο προςωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., ΙΚΕ, Ε.Ρ.Ε. , Α.Ε.)  

γ. ΓΛΑ  ΤΑ ΦΥΣΛΚΑ ΚΑΛ ΝΟΜΛΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 
Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν 
από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

δ. ΟΛ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΛ: 
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, τα οποία κα αφοροφν τον Ρρόεδρο 

του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. 
(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
ε. ΟΛ ΕΝΩΣΕΛΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΛΝΘ ΡΟΣΦΟΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ 
άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι 
ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, 
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 
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ζκπτωτοσ και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι 
πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ιτοι τθσ 
οικονομικισ επιτροπισ) για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Η ανακζτουςα αρχι (μζςω του τμιματοσ προμθκειϊν) κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε 
κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, 
κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

ΑΚΟ 15ο: Κρίςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 
 
1. Η Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 
α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ από τισ 

αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.104 του Ν.4412/16. 
β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 
2. Η υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

ΑΚΟ 16ο: Κατακφρωςθ - Σφναψθ ςυμφωνθτικοφ 
 
Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/16, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σχζδιο ςυμφωνθτικοφ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ωσ το Ραράρτθμα «Δϋ» αυτισ. Η Υπθρεςία 
ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι, με τθν οποία 
ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ που επιςυνάφκθκε ςτθν 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του 
προμθκευτι. 

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6



- 22 -  

 
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ (άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 
Ο Ανάδοχοσ κα υπογράψει τρείσ (3) ςυμβάςεισ με : 

 Διμο Ιωαννιτϊν 

 Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 

 Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 

 

ΑΚΟ 17ο: Διάρκεια  ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για ζνα (1) ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 

ποςοτιτων.  
 

ΑΚΟ 18ο: Εγγυιςεισ 
 
α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςε χρθματικό ποςό, που αντιςτοιχεί ςτο 2% επί του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). (Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ Ραράρτθμα Γϋ) ιτοι 
2.972,11 € (δφο χιλιάδεσ εννιακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ & ζνδεκα λεπτά).  

 
 Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ, απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, ιτοι διακόςιεσ δζκα (210) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν), άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

    Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ προςφοράσ του, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

(Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ Ραράρτθμα Γϋ). 
 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α1) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  
α2) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.  
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β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
 

κα κατατεκοφν τρείσ (3) εγγυθτικζσ καλισ εκτζλεςθσ, για τον Διμο Λωαννιτϊν, για τθν Αϋ κμια Σχολικι 
Επιτροπι και για τθν Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 

 
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ και 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν πλζον 2 μινεσ. Η εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προσ 
προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των δφο 
ςυμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
o τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
o τον εκδότθ 
o τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
o τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
o το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
o τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 

θ εγγφθςθ,  
o τουσ όρουσ ότι:  
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 

και τθσ διηιςεωσ, και  
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου,  
o τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  
o τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ,  
o τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 

μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και  
o ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ, θ 

επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Οι ανωτζρω εγγυιςεισ εκδίδονται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ (Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ Ραράρτθμα Γϋ).  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α..  

 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει  
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ΑΚΟ 19ο: Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 του 
Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 
γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ, 
δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  
 

ΑΚΟ 20ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ - ενςτάςεισ- κιρυξθ αναδόχου εκπτϊτου- κυρϊςεισ  
 

 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν 
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
Η ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά7, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ8, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ 
φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο 
φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 
221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται 
θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 
υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται ςε 
μορφι pdf9. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ λειτουργίασ 
του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά τθν 31θ 
Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

 
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
επιτροπισ : 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16. 

                                                 
7
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΤΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) κε ζέκα “Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο & δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ”. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο 

άλσ απφθαζε ηζρχεη ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ζπλέπεηα, ζην βαζκφ πνπ επηβάιινληαη 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36) δελ εθαξκφδνληαη ην β΄ θαη γ΄ εδάθην ηεο σο 

άλσ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΤΑ [πεξί άιινπ ηξφπνπ ππνβνιήο, πιελ ηνπ ειεθηξνληθνχ]  
8
 Πξβ άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

9
 Βι. άξζξν 5 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 
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Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Η είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 
Ο ανάδοχοσ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
Στον ανάδοχο  που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 

του δθμοτικοφ ςυμβουλίου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ  επιτροπισ, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 

άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που 
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το δθμοτικό ςυμβοφλιο , φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Οι προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ 
οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται 

ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται 

τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 
Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμζνου να 

πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
 

ΑΚΟ 21ο: Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
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ΑΚΟ 22ο : Δθμοςίευςθ 
 

Η παπούζα Γιακήπςξη 

 Θα αναπηηθεί:  

4. ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Γημοζίων ςμβάζεων ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ 

Δμποπίος και Πποζηαζίαρ Καηαναλωηή (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) 

5. ζηην Γιαδικηςακή Πύλη ηος Δ..Η.ΓΗ.. :  http://www.promitheus.gov.gr 

6. ζηην Ιζηοζελίδα ηος Γήμος Ιωαννιηών (www.ioannina.gr) 

 

 και ωρ ππορ ηην ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ: 

Πποκήπςξη (πεπίληψη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ) θα αναπηηθεί ζηον Ιζηόηοπο ηος ππογπάμμαηορ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοζιεςηεί Δλληνικό Σύπο, ζηην Ιζηοζελίδα ηος Γήμος 

Ιωαννιηών (www.ioannina.gr) καθώρ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 

 
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρκρο 4 του ν. 3548/2007 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 

46 του Ν.3801/09). 
 

ΑΚΟ 23ο: Ραραλαβι - τρόποσ πλθρωμισ - κρατιςεισ 
 
Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 

τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  
Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου (Κων/λεωσ 6 - Ιωάννινα) κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με Αποκικθ του Διμου (κο Ιωάννθ Σίμο) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα 
είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου  και 
μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ του Διμου , με υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν 
αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 
διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο 
οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από 

τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου . 

Η λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα 
απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Καπλάνθ 9) - Ιωάννινα. 

Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σθμειϊνεται ότι θ πλθρωμζσ κα γίνουν: 
 

 από τον Διμο Ιωαννιτϊν για τθν ομάδα Αϋ 

 από τθν Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι για τθν ομάδα Βϋ 

 από τθν Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι για τθν ομάδα Γϋ 

 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 

ςφμβαςθ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 

 

ΑΚΟ 24Ο :Διαδικαςία επίλυςθσ  διαφορϊν  
 
Η  παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ του 

Διμου και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ ςχζςεισ που 
δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Λωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Δίλαη 

απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

ΑΚΟ 25Ο :Λοιπζσ διατάξεισ 
 

1. Η Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε δθμόςια 
αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε τρίτο τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί 
προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου  

4. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα 
των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ και από τον Τεχνικό Αςφαλείασ ι 
και τον Γιατρό Εργαςίασ του Διμου. 
     5. Για τα υποδιματα και όλα τα είδθ που χρειάηονται μεγζκθ, ο προμθκευτισ κα ςυνεννοθκεί με το Τμιμα 
Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ, για τθν ςωςτότερθ εφαρμογι των ειδϊν.   
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6. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ 
υπθρεςίεσ και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα 
δείγματα. 

7. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , δεν κα παραλαμβάνεται 
από τθν επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

8. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςε επίδειξθ χριςθσ των ειδϊν ατομικισ προςταςίασ και 
να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Διμου που κα χρθςιμοποιιςει τα είδθ 

9. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με καινοφργια γίνονται δεκτά τα 
νζα αρκεί να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01     

10. Ππου αναφζρονται γάντια, άρβυλα και γαλότςεσ ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι 
11. Ππου αναφζρονται μονωτικά εργαλεία θλεκτρολόγων νοείται ςετ που περιλαμβάνει: Ρζνςα μονωμζνθ 

βαρζωσ τφπου 1.000 v Κόφτθσ - απογυμνωτισ καλωδίων 1.000 v Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) 
Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v 

     12. Όπνπ αλαθέξεηαη εμνπιηζκφο πινηφκσλ πεξηιακβάλνληαη: νιφζσκε εμάξηεζε, απνζβεζηήξαο 

ελέξγεηαο θαη αλαθφπηεο πηψζεσο.  
Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Ν 4412/16 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.                                                                                                      
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α1’  

 
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό……………………………………………………..) 

 
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  
- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΗΜΔΗΣ : 6125 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα 45444 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Απόςτολοσ Γκοφνθσ 
- Τθλζφωνο: 26513 61385 - Fax 26510 74441 
- Ηλ. ταχυδρομείο: agounis@ioannina.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.ioannina.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ : «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)», ζτουσ 2018 για 
τισ ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ & Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 
 CPV 35800000-2 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: 6125 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται προμικεια  :  «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ 
Ρροςταςίασ)», ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν και τθσ Αϋ κμιασ & Βϋ κμιασ 
Σχολικισ Επιτροπισ 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 
Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Τθλζφωνο: *……+ 
Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα 
ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΟΛ 
 

ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 
περιςτάςεισ  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

*+ Ναι *+ Πχι 
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δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  
Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 
ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν 
ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα 
πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζροντα, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ………………………………….) 
 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

 
ΑΚΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 180 θμερϊν, που 

υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο που 
αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/16, για τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 
ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι 180 μζρεσ. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.97 του Ν.4412/16 
 
ΑΚΟ 2Ο  : ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ   ΔΑΡΑΝΘ   
                                      

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων Ατομικισ 
Ρροςταςίασ) ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Διμου Ιωαννιτϊν και των Κακαριςτριϊν των 
Σχολικϊν επιτροπϊν (Αϋ κμιασ & βϋ κμιασ)  
 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (επί ποινι αποκλειςμοφ) και των τριϊν 
(3) ομάδων  -(Αϋ, Βϋ, Γϋ) ωσ εξισ:          

 
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΑΣΟΜΑ: 535 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 5076 1,80 9.136,80 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 2398 2,20 5.275,60 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 32 20,74 663,68 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 191 1,00 191,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 2078 1,90 3.948,20 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 16 7,30 116,80 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 568 9,00 5.112,00 

8 ΚΡΑΝΖ 40 9,08 363,20 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 13 15,00 195,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  351 9,00 3.159,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

54 18,00 972,00 
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12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 464 13,00 6.032,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

4 60,00 240,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

11 12,00 132,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 451 10,00 4.510,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 333 20,00 6.660,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 8 104,92 839,36 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  
(ΑΠΗΓΗΟ) 

9 18,00 162,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 694 6,00 4.164,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

38 12,00 456,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 5 9,60 48,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 480 25,00 12.000,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 442 12,40 5.480,80 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  (**) 12 75,00 900,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 405 6,00 2.430,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 391 6,00 2.346,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 65 18,00 1.170,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 539 45,00 24.255,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 75 15,00 1.125,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 11 62,00 682,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

32 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ (*) 3 160,00 480,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   103.245,44 

  

Φ.Π.Α. (24%)   24.778,91 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ   128.024,35 

* ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΛΟΣΟΜΩΝ:  

   

 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ 

   ** ΕΣ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  

   

 
Πέλζα κολφκέλε βαρέφς ηύποσ 1.000 v 

   

 
Κόθηες - απογσκλφηής θαιφδίφλ 1.000 v 

   

 
Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηασροθαηζάβηδα) 

   

 
Μσηοηζίκπηδο 

    
ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 

 

 

ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 58 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

 2.784,00 9,00 25.056,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   25.056,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 6.013,44 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 31.069,44 
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ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 
 

 

ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 47 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

2.256  9,00 20.304,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   20.304,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 4.872,96 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 25.176,96 

 
 
H Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ των ποςοτιτων των αναγραφόμενων ειδϊν κάκε ομάδασ, με τισ 

εξισ προχποκζςεισ: 
i. θ τροποποίθςθ δεν κα υπερβαίνει το 10% επί του ςυνόλου των ειδϊν, 
ii. δεν κα υπάρξει αλλαγι ςτο ςυμφωνθκζν και αναγραφόμενο ςτθ ςφμβαςθ ςυνολικό κόςτοσ. 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ για το ςφνολο των ειδϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 148.605,44 €, χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

(184.270,75 € ,ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 
 
Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ απορρίπτονται. 
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  ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 
Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 

 
ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 
 
1.Δερματοπάνινα γάντια  
 
 Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ κινδφνουσ (τριβζσ , 

ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , 
μθχανοτεχνίτεσ   

Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από βαμβακερό φφαςμα με 

ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 3 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)            

  Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,3,3.                 

            

     
 

                                 
2.Γάντια από PVC  
 
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ  , όπωσ 

εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 30cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  
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3.Γάντια μονωτικά χαμθλισ τάςθσ 

 
Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 
    Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα γάντια . Αν 
χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο 
χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι για εργαςία .  

Μζγεκοσ: 9-11 

 
4.Γάντια από φφαςμα και νιτρίλιο  
 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε χθμικζσ ουςίεσ ι ςε 

υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει από χθμικζσ ουςίεσ 

ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,,2 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 2(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,2. 

 
Μζγεκοσ: 9 ζωσ 11 (9, 10, 11) 
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5. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ 

 
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με εςωτερικι επζνδυςθ από 
ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 , που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (7, 8, 9, 10, 11) 

 
6. Γάντια ςυγκολλθτϊν  
 
Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα οποία παρζχουν προςταςία 

από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  
           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
7. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ   
 
Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
          
8.Κράνθ 
 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν 

προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από ςκλθρό πλαςτικό . 
Η ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να αντικακίςταται  και να 
πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 

   Ρρότυπο ΕΝ 397 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 

 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι χριςθ , ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ . 

9.Αςπίδιο προςταςίασ από υγρά  
 
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι αντοχι , με αντοχι 

ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Η προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 

Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
ΒΤ αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
ΒΤ αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 

9 Πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα ιησκέλσλ κεηάιισλ 
 

 
10.Γυαλιά-Μάςκα goggles  
 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι ςκόνεσ)  ι και από 

μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με αντικαμβωτικι 

επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ 
ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 

Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           

CE          
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Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 

 
Στον οπτικό δίςκο: 

1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 

 
11. Αςπίδιο προςταςίασ με πλζγμα  για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου 

 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό  ςτιριγμα.  
Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,ΕΝ 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 

12. Γυαλιά προςταςίασ από θλιακι ακτινοβολία  
 
Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ για καλφτερθ 

προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 

 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1  που ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, 
ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  

 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
13. Κράνοσ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο  
 
Ρεδίο χριςθσ: Σε θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ 
Χαρακτθριςτικά: Η διάταξθ αποτελείται από κράνοσ προςταςίασ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ από 

θλεκτρικό τόξο ςτο εςωτερικό του κράνουσ το οποίο είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλφπτει το πρόςωπο του 
χριςτθ, κακϊσ και διάταξθ χειριςμοφ μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ κα ανεβάηει ι κα κατεβάηει το αςπίδιο κατά τθν 
κρίςθ του. 

Κράνοσ:  Ρροςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 440 vac 
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και αυχζνα από 

ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Η προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται με κοχλία ρφκμιςθσ που 
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βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Υποςιάγωνο με ρυκμιςτι μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ 
απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. Στο εξωτερικό τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ διάταξθ με τθν 
οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  

Αςπίδιο: Οπτικι κλάςθ: κατθγορία 1 (περιοριςμζνθ διάρκεια χριςθσ) Βακμόσ κλίμακασ: 2-1.2,  Μθχανικι 
αντοχι: κατθγορία Β (κροφςθ μζςθσ ενζργειασ), Ρροςταςία από θλεκτρικό τόξο: κατθγορία 8, Ρροςταςία από 
κάμβωςθ: κατθγορία Ν, Αντοχι ςε τριβι: κατθγορία Κ 

Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ. διθλεκτρικι αντοχι: 440 vac. 
Ρρότυπα: ΕΝ 397:1995 (κράνοσ), ΕΝ 166:2001 (αςπίδιο), EN 50365:2002 
 
14.ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES 
 
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να αναςθκϊνονται (τφποσ flip 

up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ ςκίαςθ 

ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
  15.    ΦΛΛΤΟ ΜΑΣΚΑ  1 
  
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό υλικό με διπλό ιμάντα 

προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Η μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
16.ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ 
 
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι 

προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ και ςωματίδια ι Α2 

3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>ΕΝ 14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Η μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
 
17.ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
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Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το πρόςωπο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από 
όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και 
μικροοργανιςμοφσ. 

Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Η μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
18.ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΘΣ  ΓΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ (ΑΣΡΛΔΛΟ) 
 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που απορροφοφν τθν ακτινοβολία 

των ςυγκολλιςεων.  Ωσ υλικό καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ ςκίαςθ 

ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου 
ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   

 
19. Ανακλαςτικά γιλζκα  
 
Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ 

υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 
Ρρότυπο ΕΝ 340>ΕΝ ΛSΟ 13688,471>ΕΝ ΛSO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 

 
Μζγεκοσ: M/L/XL/XXL/XXXL 
 
20.Στολζσ προςταςίασ από χθμικά  (για ψεκαςμό πολλαπλϊν χριςεων) 
 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ 

παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 (τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-

1:2000 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), EN 1149-5:2008,EN 1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   

 
Κωδικοί προςταςίασ :  
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 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

 
21.Ροδιά Συγκολλθτϊν 
 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2007 
Σιμανςθ : 

CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 

 
22.Άρβυλα αςφαλείασ (θμιάρβυλα) 
 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  

Υαξαθηεξηζηηθά: Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά ,κε  πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ 

θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο θ θανπηζνχθ  γηα κέγηζηε αληηνιίζζεζε θ απνξξφθεζε ησλ 

θξαδαζκψλ.Απφ δέξκα NABUK,αλζξηδσηηθή επέλδπζε,κε πνιπκεξηθφ πιηθφ(φρη κεηαιιηθφ) πξνζηαζίαο 

δαρηχισλ 200 Joule,έλζεην πξνζηαζίαο πέικαηνο ζπλζεηηθφ θ φρη κεηαιιηθφ ψζηε λα είλαη πην 

ειαθξχ,εηδηθή εζσηεξηθή δηαπλένπζα επέλδπζε,ζχκθσλα κε ην EN 20345. 
 
      Ρρότυπο EN  20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Άντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 

 
Μζγεκοσ: 38-47 
 
23. Γαλότςεσ  
 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποια κα εχει ενδιάμεςθ 

ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ του εδάφουσ ,αλζεθηηθή ζην πεηξέιαην,ηα 

θαχζηκα θ ηα νμέα,  και να ζχει καλφτερθ κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι 
διάτρθςθσ.  

Ρρότυπο ΕΝ 20345:2011,S5 SRC 
Σιμανςθ:            

  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

 
24. Μονωτικά εργαλεία θλεκτρολόγου  
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ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v Κόφτθσ - απογυμνωτισ καλωδίων 1.000 v 

Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v 
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα Διεκνοφσ 

Ηλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 V 

εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 
25. Καπζλα τηόκεϊ χειμερινά   
 
Τηόκεϊ , καλισ ποιότθτασ υλικό καταςκευισ 100% βαμβάκι  θ ςφμμικτο . 
 
26. Καπζλα από  ψάκα κερινά   
 
Είναι καταςκευαςμζνα από ψάκα, καλισ ποιότθτασ που δε κα φκείρεται. 
Είναι πλεκτά με ενιαία πλζξθ. 
Ζχουν λάςτιχο ςυγκράτθςθσ και περιμετρικι προζκταςθ ςκίαςθσ τουλάχιςτον 10cm 
 
27.Αδιάβροχεσ ποδιζσ 
 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 467  
Σιμανςθ : 
 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
28. Νιτςεράδεσ με παντελόνι   

Πεδίν ρξήζεο: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή θ θξχν 

Υαξαθηεξηζηηθά : 

• Σακάκι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU). 

• Να θέρεη ειαθρηά επέλδσζε γηα ηο θρύο απó 100% ποισεζηέρα (ποπιίλα). 

• Σηο γηαθά λα θέρεη εζφηερηθά αλαδηπιούκελε θοσθούια θαη ηα καλίθηα λα έτοσλ εζφηερηθά δεύηερο καλίθη ζσέιες. 

• Να θέρεη περηκεηρηθά ηοσ θορκού θαη ζηα καλίθηα δσο ορηδóληηες θαη δσο θάζεηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες 

αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη ποιστρεζηηθές ηζέπες θαη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

• Να θιείλεη κε θερκοσάρ δηπιής οιίζζεζες ηο οποίο ζα θαιύπηεηαη κε παηηιέηα. 

 Πρόησπα: EN 20471, ΕΝ343 θαη ΕΝ 342 
• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU) 

• Να έτεη ειαζηηθή κέζε γηα κεγαιύηερε άλεζε. 
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• Να θέρεη περηκεηρηθά ζηα κπαηδάθηα δσο ορηδóληηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

 Πρόησπα: EN 20471θαη  ΕΝ343 

• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεζνο: M έσο 5XL (M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
 
29. Επιγονατίδεσ  
 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ τουλάχιςτον ενόσ 

εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια 
επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ 
ι προςαρμοςμζνουσ με μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  

Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό και εφκαμπτο  και 

ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
 
30 . Άρβυλα αςφαλείασ θλεκτρολόγων   
 
Χαρακτθριςτικά: Ημιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων και 

αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 

      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 

 Το ςφμβολο  SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
31 . ΓΥΑΛΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ – ΔΕΝ ΗΘΤΟΥΝΤΑΛ 
 
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να αναςθκϊνονται (τφποσ flip 

up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ ςκίαςθ 

ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
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32 . ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΥΛΟΤΟΜΩΝ 
 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το ςτικοσ και τθ μζςθ και 

ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε περίπτωςθ πτϊςθσ 

(ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά μπλοκάρουν κατά τθν 

πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω 
ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο 
ανακόπτθσ. Ρρότυπα ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων 
διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation –EA) και μάλιςτα μζλοσ τθσ 
αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) αυτισ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα 
των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ και από τον Τεχνικό Αςφαλείασ ι 
και τον Γιατρό Εργαςίασ του Διμου. 

Τα παραπάνω κα περιλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί 
Οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, απαιτείται να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
 
ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΘΣ Αϋ ΚΜΛΑΣ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
1. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ   
Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

 
Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων 
διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation –EA) και μάλιςτα μζλοσ τθσ 
αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) αυτισ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα 
των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ και από τον Τεχνικό Αςφαλείασ ι 
και τον Γιατρό Εργαςίασ του Διμου. 

Τα παραπάνω κα περιλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί 
Οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, απαιτείται να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
 
 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΘΣ Βϋ ΚΜΛΑΣ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
1. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ   
Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

 
Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων 
διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation –EA) και μάλιςτα μζλοσ τθσ 
αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) αυτισ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα 
των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ και από τον Τεχνικό Αςφαλείασ ι 
και τον Γιατρό Εργαςίασ του Διμου. 

Τα παραπάνω κα περιλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί 
Οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, απαιτείται να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
 

ΑΚΟ 3ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 
ΓΛΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 
 
Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 

τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  
Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου (Κων/λεωσ 6 - Ιωάννινα) κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με Αποκικθ του Διμου (κο Ιωάννθ Σίμο) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα 
είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  
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Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου  και 
μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ του Διμου , με υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν 
αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 
διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο 
οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από 

τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου . 

Η λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα 
απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Καπλάνθ 9) - Ιωάννινα. 

Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 

                                                     
ΓΛΑ ΤΘΝ Αϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) 
 
Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 

τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  
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Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ, ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι κατόπιν απευκείασ ςυνεννόθςθσ με τον Ρρόεδρο 
τθσ και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 

 
ΓΛΑ ΤΘΝ Βϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΜΑΔΑ Γϋ) 
 
Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 

τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  
Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ 

Επιτροπισ, ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι κατόπιν απευκείασ ςυνεννόθςθσ με τον Ρρόεδρο 
τθσ και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
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αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 

 

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ………………………………..) 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  
Κατάςτθμα.............................................................................................  
Ημερομθνία Ζκδοςθσ..........  
Ευρϊ.................................…  
 
Ρροσ  
ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΑΦΜ:  997908926 
ΡΛΑΤΕΛΑ Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 
ΛΩΑΝΝΛΝΑ 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ..................€ 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ε νπνία παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, γηα πνζφ ησλ ….(ολογράθως ηο ποζό)… επξψ (….αριθμηηικώς ηο 

ποζό… €) ππέξ ηνπ (όνομα διαγωνιζόμενοσ), Γ/λζε. (έδρα διαγωνιζόμενοσ), κε ΑΦΜ …….. γηα ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ ………… γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Λνηπέο Παξνρέο ζε Δίδνο (Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο)» έηνπο 2018, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ θαη ηεο Α΄ ζκηαο & 

Β΄ ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ..... ..../..../..2018 Γηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ 

δήκνπ Ισαλληηψλ. 
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι 

ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  
Κατάςτθμα.............................................................................................  
Ημερομθνία Ζκδοςθσ..........  
Ευρϊ.................................…  
 
Ρροσ  
ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΑΦΜ:  997908926 
ΡΛΑΤΕΛΑ Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 
ΛΩΑΝΝΛΝΑ 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ 
(….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν 
καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν προμικεια  με τίτλο:   «Λοιπζσ 
Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)»,ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ του Διμου Ιωαννιτϊν ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
..... ..../..../..2018 Διακιρυξθ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν του διμου Ιωαννιτϊν. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6



- 64 -  

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΤΘΝ 

Αϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  
Κατάςτθμα.............................................................................................  
Ημερομθνία Ζκδοςθσ..........  
Ευρϊ.................................…  
 
Ρροσ  
Αϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΛΩΑΝΝΛΝΑ 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ 
(….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν 
καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν προμικεια  με τίτλο:   «Λοιπζσ 
Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)»,ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν 
υπϋ αρικμ. ..... ..../..../..2018 Διακιρυξθ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν του διμου Ιωαννιτϊν. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΤΘΝ 

Βϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  
Κατάςτθμα.............................................................................................  
Ημερομθνία Ζκδοςθσ..........  
Ευρϊ.................................…  
 
Ρροσ  
Βϋ ΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΛΩΑΝΝΛΝΑ 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ 
(….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν 
καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν προμικεια  με τίτλο:   «Λοιπζσ 
Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)»,ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν 
υπϋ αρικμ. ..... ..../..../..2018 Διακιρυξθ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν του διμου Ιωαννιτϊν. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’  
 

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………………………………..) 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Λωαννιτϊν. 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο  Διμοσ Ιωαννιτϊν,  ωσ 

ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. 997908926 και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον 
Διμαρχο κ. Θωμά Μπζγκα και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με 
τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. 
......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. 
.......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το 
Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο «.............................» 
(πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ζτουσ 2018,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν. (διακιρυξθ  
……………………..    ) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με 
τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ζτουσ 2018, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 
 
 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΑΣΟΜΑ: 535 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

Σ. 

Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 5076   

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 2398   

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 32   

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 191   

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 2078   

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 16   

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 568   

8 ΚΡΑΝΖ 40   

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 13   

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  351   

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

54   

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 464   

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

4   

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

11   

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 451   
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16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 333   

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 8   

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  
(ΑΠΗΓΗΟ) 

9   

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 694   

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

38   

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 5   

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 480   

23 ΓΑΛΟΣΔ 442   

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  (**) 12   

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 405   

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 391   

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 65   

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 539   

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 75   

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 11   

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0   

32 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ (*) 3   

  

ΓΑΠΑΝΗ   
 

  

Φ.Π.Α. (24%)   
 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ   
 * ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΛΟΣΟΜΩΝ:  

   

 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ 

   ** ΕΣ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  

   

 
Πέλζα κολφκέλε βαρέφς ηύποσ 1.000 v 

   

 
Κόθηες - απογσκλφηής θαιφδίφλ 1.000 v 

   

 
Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηασροθαηζάβηδα) 

   

 
Μσηοηζίκπηδο 

    
 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θάησζη: 

1.Γεξκαηνπάληλα γάληηα  

 

 Πεδίν ρξήζεο : Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο , 

ζπκπηέζεηο , εθδνξέο ) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη , ζε 

θήπνπο , κεραλνηερλίηεο   

Υαξαθηεξηζηηθά :Έρνπλ κήθνο 20-25 cm,θαη πάρνο 1-1,2mm.  

Σν εκπξφο κέξνο ηνπ γαληηνχ θαη ηα δάρηπια απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα 

κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο . 

 Πξφηππα ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ: 

 2 (ηξηβή) 

 2 (θνπή κε ιεπίδα) 

 3 (δηάζρηζε) 

 3 (δηάηξεζε)            

  ήκαλζε: 

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ  πξντφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 2,2,3,3.                 
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2.Γάληηα απφ PVC  

 

Πεδίν ρξήζεο : Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο , κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο  , φπσο 

εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα ( ελαιιαθηηθή ιχζε) ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ , ζε λεθξνηαθεία .   

Υαξαθηεξηζηηθά : Έρνπλ κήθνο 30cm θαη πάρνο 1mm. 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC θαη σο εζσηεξηθή επέλδπζε έρνπλ    αλζηδξσηηθφ πιηθφ. 

Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,1: 

 3(ηξηβή) 

 1(θνπή κε ιεπίδα) 

 2(δηάζρηζε) 

 1(δηάηξεζε) 

            Πξφηππα ΔΝ 388,420,374 

            ήκαλζε:      

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξντφληνο  , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο.  

                       

 

 
3. Γάληηα κνλσηηθά ρακειήο ηάζεο 

 

Πεδίν εθαξκνγήο : εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε . 

Έρνπλ κήθνο 30cm.θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο . 

Πξφηππν ΔΝ 60903 

    ήκαλζε: 

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , αξηζκφο ζεηξάο . 

 00(Πξνζηαζία κέρξη 500V) 

 RC (Απμεκέλε κεραληθή αληνρή ,αληνρή ζε φδνλ ,νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο ) 

 Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο  

 Έηνο θαη κήλα θαηαζθεπήο 

 ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC)    

εκεηψλεηαη φηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα γάληηα . Αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζηαζία απφ κέζε ηάζε ηφηε πξέπεη λα επηιεγνχλ γάληηα θιάζεο 2 ηα νπνία είλαη 

πην ρνληξά αιιά πξννξίδνληαη κφλν γηα ρεηξηζκνχο θαη φρη γηα εξγαζία .  

Μέγεζνο: 9-11 
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4.Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην  

 

Πεδίν ρξήζεο : εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή 

ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ , ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο . 

Έρνπλ κήθνο 20-25 cm.  

Σν εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην ψζηε λα ην πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο 

νπζίεο ελψ ην πίζσ απφ χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. 

Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,,2 φπνπ: 

 3(ηξηβή) 

 1(θνπή κε ιεπίδα) 

 2(δηάζρηζε) 

 2(δηάηξεζε) 

Πξφηππα ΔΝ 388,420 

 ήκαλζε:       

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,2. 

 

Μέγεζνο: 9 έσο 11 (9, 10, 11) 

 
5. ΓΑΝΣΗΑ  ΑΠΟ  ΝΗΣΡΗΛΗΟ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Πάρνο 0,5 mm.  Τιηθφ θαηαζθεπήο ληηξίιην κε εζσηεξηθή 

επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ.  Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,0,1 , πνπ ζεκαίλεη: 

• 3 (ηξηβή) 

• 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

• 1 (δηάηξεζε) 

Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374 

 ήκαλζε: 

• CE 

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,Υ,1 

• Δηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο 

Μέγεζνο: 7 έσο 11 (7, 8, 9, 10, 11) 

 
6. Γάληηα ζπγθνιιεηψλ  
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Πεδίν ρξήζεο : ζπγθνιιήζεηο  

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηα νπνία παξέρνπλ 

πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο, επαθή κε ζεξκφηεηα θαη απφ κηθξέο εθηνμεχζεηο ιησκέλσλ 

κεηάιισλ.  

           Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,1. 

           Με ειάρηζηα επίπεδα ζεξκηθψλ αληνρψλ 4,1,3,3,4,Υ. 

            Πξφηππα ΔΝ 388,420,407 

            ήκαλζε:       

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ηελ ζεξκφηεηα.  

 

7. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο   

 

Πεδίν ρξήζεο : γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ . 

Έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 20 cm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,1mm γηα κέγηζηε αληνρή. 

Καη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην .Δίλαη κηαο ρξήζεο θαη δελ έρεη ζεκαζία ε κεραληθή αληνρή . 

Καη είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά  100  ηεκαρίσλ. 

Πξφηππα ΔΝ 374 

ήκαλζε: 

  CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. 

 
Μεγέζε: 7-10 (S-XL) 

          

8.Κράνθ 
 

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα , ζε ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν εμσηεξηθφ θέιπθνο απνηειείηαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ , γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν: 

Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο αλ είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ . 

Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο ,γηα λα ξπζκίδεηαη θαη αθνχ έρεη 

θνξεζεί. 

ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε απφ δέξκα, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη  

θαη λα πιέλεηαη. 

Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ  ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

   Πξφηππν ΔΝ 397 

   ήκαλζε : 

CE 

Καηαζθεπαζηήο , Κσδηθφο πξντφληνο ,Έηνο θαηαζθεπήο 

440 vac (πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ) 

 Δπίζεο ζα ππάξρεη απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ  αζθαιή ρξήζε , ζπληήξεζε 

θαη απνζήθεπζε . 

 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6



- 71 -  

9.Αςπίδιο προςταςίασ από υγρά  
 

Πεδίν ρξήζεο : ε θαζαξηζκνχο θάδσλ 

Υαξαθηεξηζηηθά : Οπηηθφο δίζθνο , κε πξνζηαζία έλαληη πγξψλ νπζηψλ , επαξθή κεραληθή αληνρή , κε 

αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη ζάκβσζεο . Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα . 

Πξφηππα ΔΝ 166 

 ήκαλζε : 

ην ζηήξηγκα 

CE 

Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο 

 BT απμεκέλε κεραληθή αληνρή 

ηνλ νπηηθφ δίζθν : 

1 νπηηθή θιάζε 

 BT απμεκέλε κεραληθή αληνρή 

3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο 

9 Πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα ιησκέλσλ κεηάιισλ 

 

 

10.Γυαλιά-Μάςκα goggles  
 

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο  νπζίεο        (πγξέο ή ζθφλεο)  ή θαη απφ 

κεραληθνχο θηλδχλνπο ( ηξνρφο , ηφξλνο θ.α).        

Υαξαθηεξηζηηθά : Οπηηθφο δίζθνο ,αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ  νξαηφηεηα κε 

αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ κε ηκάληα 

ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ. 

Πξφηππν ΔΝ 166 

  ήκαλζε : 

ην πιαίζην :           

CE          

Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο 

Β  Μεραληθή αληνρή 

3  Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο 

4  Πξνζηαζία απφ ζθφλε 

 

ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

1  Οπηηθή θιάζε 

Β  Μεραληθή  αληνρή 

K  Πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο 

Ν  Αληηζακβσηηθή  επέλδπζε 

9  Πξνζηαζία απφ ιησκέλα κέηαιια. 

 

11. Αςπίδιο προςταςίασ με πλζγμα  για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου 
 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό  
ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
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• F Μθχανικι αντοχι. 

12. Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή αθηηλνβνιία  

 

Πεδίν ρξήζεο : ζε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο  

Απνηειείηαη απφ νπηηθφ δίζθν κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθή αθηηλνβνιίαο, 

Δπαξθή κεραληθή αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή. 

Πξφηππα  ΔΝ166 

ήκαλζε : 

 ηνπο βξαρίνλεο : 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο  

 F κεραληθή αληνρή  

 ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

 1 νπηηθή θιάζε 

 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1  ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

ζπκπεξηιακβνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο  

 F κεραληθή αληνρή  

 Κ   Πξνζηαζία έλαληη ηεο ηξηβήο                     

 

13. Κξάλνο κε ελζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν  

 

Πεδίν ρξήζεο: ε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

Υαξαθηεξηζηηθά: Η δηάηαμε απνηειείηαη απφ θξάλνο πξνζηαζίαο κε ελζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο 

απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην 

πξφζσπν ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη δηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη 

ην αζπίδην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 

Κράνοσ:  Ρροςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 440 vac 
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και αυχζνα από 
ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Η προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται με κοχλία ρφκμιςθσ 
που βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Υποςιάγωνο με ρυκμιςτι μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ 
απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. Στο εξωτερικό τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ 
διάταξθ με τθν οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  
Αζπίδην: Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ρξήζεο) Βαζκφο θιίκαθαο: 2-1.2,  Μεραληθή 

αληνρή: θαηεγνξία Β (θξνχζε κέζεο ελέξγεηαο), Πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ηφμν: θαηεγνξία 8, Πξνζηαζία 

απφ ζάκβσζε: θαηεγνξία Ν, Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ 

ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο. δηειεθηξηθή αληνρή: 440 vac. 

Πξφηππα: ΔΝ 397:1995 (θξάλνο), ΔΝ 166:2001 (αζπίδην), EN 50365:2002 

 

14.ΓΤΑΛΗΑ  ΓΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΣΔ GOGGLES 
 

Υαξαθηεξηζηηθά: Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο 

flip up) φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε. 

Πξφηππα ΔΝ 166,175 

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο 

• F κεραληθή αληνρή 
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Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-

ΔΝ 169 

 

  15.    ΦΗΛΣΡΟ ΜΑΚΑ  Ρ1 

  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε δηπιφ 

ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη κχηε, ζηφκα θαη 

πεγνχλη. 

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά 10−30 ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. 

Πξφηππα: ΔΝ 149 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• FFP1 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

 

16.ΜΑΚΑ  ΖΜΗΔΩ  ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ  ΦΗΛΣΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη.  

Δίλαη πξνηηκφηεξε κάζθα κε δηπιά θίιηξα, σο πην άλεηε 

Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 

Α1 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα 

ή Α2 Ρ3 εθφζνλ δηαζέηεη ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. 

Πξφηππα: ΔΝ 140 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141>EN14387 γηα θίιηξα 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη  εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν) 

 

17.ΜΑΚΑ  ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ  ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 Ρ3  

 

Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ.  Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην ΑΒΔΚ2 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη 

πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή (νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) 

θαη κηθξννξγαληζκνχο. 

Πξφηππα: ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) 

 

18.ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ  ΓΗΑ  ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ (ΑΠΗΓΗΟ) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε νπηηθνχο δίζθνπο πνπ απνξξνθνχλ ηελ 

αθηηλνβνιία ησλ ζπγθνιιήζεσλ.  Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη πξνηηκφηεξν ην fiberglass. 

Πξφηππν: ΔΝ 166,175 

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 
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• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 9 έσο 14 βαζκφο ζθίαζεο 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ−ΔΝ 169.   

 

19. Αλαθιαζηηθά γηιέθα  
 

Πεδίν ρξήζεο : ζε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα ( απνξξηκκαηνθφξα , θαζαξηφηεηα) .   

Δίλαη γηιέθα κε έληνλα δηαθξηλφκελν ρξψκα κε δχν νξηδφληηεο ισξίδεο  απφ Δηδηθφ αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ 

.Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ είλαη  πνιπεζηέξαο 100<% γηα θαιχηεξν ζπλδπαζκφ άλεζεο θαη 

κεραληθψλ αληνρψλ. 

Πξφηππν  ΔΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 

ήκαλζε:            

 CE 

 Καηαζθεπαζηή ,  θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο  

 Δηθνλφζεκν  γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2,2 

 

Μέγεζνο: M/L/XL/XXL/XXXL 

 

20.ηνιέο πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά  (γηα ςεθαζκφ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) 

 

Πεδίν ρξήζεο: ε ςεθαζκνχο, βαθέο .   

Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη εληαίεο  ζηνιέο πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζθφλεο 

ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο.  

Πξφηππα: ΔΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΔΝ 14605:2005 (ηχπνο 4), ΔΝ-13034:2005 (ηχπνο 6), ΔΝ 

ISO 13982-1:2004 (ηχπνο 5) , ΔΝ 14126:2003 ( ηχπνο 4-Β), ΔΝ 1149-5:2008,EN 1073-2 
 

ήκαλζε:            

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο , θσδηθφ ηνπ πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο  . 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο  απφ πηηζηιίζκαηα  ρεκηθψλ νπζηψλ   

 

Κσδηθνί πξνζηαζίαο :  

 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray)  

 5 πξνζηαζία απφ ζθφλεο  

 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

21.Πνδηά πγθνιιεηψλ 

 

Πεδίν ρξήζεο : πγθνιιήζεηο 

Υαξαθηεξηζηηθά : Πνδηέο απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνχηα). 

Πξφηππν ΔΝ ISO 11611:2007 

ήκαλζε : 

CE    

Καηαζθεπαζηήο , θσδηθφο πξντφληνο , εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο , έηνο θαηαζθεπήο . 

Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο. 

 

22.Άξβπια αζθαιείαο (εκηάξβπια) 

 

Πεδίν ρξήζεο : γηα φιεο ηηο εξγαζίεο  
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Υαξαθηεξηζηηθά: Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά ,κε  πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ 

θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο θ θανπηζνχθ  γηα κέγηζηε αληηνιίζζεζε θ απνξξφθεζε ησλ 

θξαδαζκψλ.Απφ δέξκα NABUK,αλζξηδσηηθή επέλδπζε,κε πνιπκεξηθφ πιηθφ(φρη κεηαιιηθφ) πξνζηαζίαο 

δαρηχισλ 200 Joule,έλζεην πξνζηαζίαο πέικαηνο ζπλζεηηθφ θ φρη κεηαιιηθφ ψζηε λα είλαη πην 

ειαθξχ,εηδηθή εζσηεξηθή δηαπλένπζα επέλδπζε,ζχκθσλα κε ην EN 20345. 

      Πξφηππν EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 

 

      ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο  

  Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 ηε ζφια oil resistant 

 

Μέγεζνο: 38-47 

 

23. Γαιφηζεο  

 

Πεδίν ρξήζεο : εξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο . 

Υαξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρε κπφηα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ  κε αληηνιηζζεηηθή ζφια ε νπνηα ζα ερεη 

ελδηάκεζε ζφια απφ ληηξηιην γηα λα απνξξφθα πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο,αλζεθηηθή 

ζην πεηξέιαην,ηα θαχζηκα θ ηα νμέα, λα  έρεη θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε ,πξνζηαηεπηηθά  δαθηχισλ θαη 

πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο.  

Πξφηππν  20345:2011,S5 SRC 

ήκαλζε:            

  CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο 

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο  

 

24. Μνλσηηθά εξγαιεία ειεθηξνιφγνπ  

 

ΔΣ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: Πέλζα κνλσκέλε βαξέσο ηχπνπ 1.000 v Κφθηεο - απνγπκλσηήο θαισδίσλ 

1.000 v Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηαπξνθαηζάβηδα ) Μπηνηζίκπηδo κνλσκέλν βαξέσο ηχπνπ 1.000 v 

Πεδίν ρξήζεο: εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε γάληηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά: κφλσζε ρεηξνιαβήο έλαληη ηάζεσο 1000 V. 

 ήκαλζε: Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο, έηνο θαηαζθεπήο, ζήκα Γηεζλνχο 

Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC 60900) 

 Πξφηππα: ΔΝ-60900 Δ2 (Δξγαζίεο ππφ ηάζε- Δξγαιεία ρεηξφο γηα ρξήζε ππφ ηάζε έσο 1000 V 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη 1500 V ζπλερνχο ξεχκαηνο) 

 

25. Καπέια ηδφθετ ρεηκεξηλά   

 

Σδφθετ , θαιήο πνηφηεηαο πιηθφ θαηαζθεπήο 100% βακβάθη  ε ζχκκηθην . 

 

26. Καπέια απφ  ςάζα ζεξηλά   
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Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ςάζα, θαιήο πνηφηεηαο πνπ δε ζα θζείξεηαη. 

Δίλαη πιεθηά κε εληαία πιέμε. 

Έρνπλ ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη πεξηκεηξηθή πξνέθηαζε ζθίαζεο ηνπιάρηζηνλ 10cm 

 

27.Αδηάβξνρεο πνδηέο 

 

Πεδίν ρξήζεο: Πιχζηκν θάδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά : Δίλαη πνδηέο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.  

Πξφηππα ΔΝ 340, ΔΝ 467  

ήκαλζε : 

 CE   

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο  

 

 
28. Νηηζεξάδεο κε παληειφλη   

 

Πεδίν ρξήζεο: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή θ θξχν 

Υαξαθηεξηζηηθά : 

• Σακάκι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU). 

• Να θέρεη ειαθρηά επέλδσζε γηα ηο θρύο απó 100% ποισεζηέρα (ποπιίλα). 

• Σηο γηαθά λα θέρεη εζφηερηθά αλαδηπιούκελε θοσθούια θαη ηα καλίθηα λα έτοσλ εζφηερηθά δεύηερο καλίθη ζσέιες. 

• Να θέρεη περηκεηρηθά ηοσ θορκού θαη ζηα καλίθηα δσο ορηδóληηες θαη δσο θάζεηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες 

αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη ποιστρεζηηθές ηζέπες θαη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

• Να θιείλεη κε θερκοσάρ δηπιής οιίζζεζες ηο οποίο ζα θαιύπηεηαη κε παηηιέηα. 

 Πρόησπα: EN 20471, ΕΝ343 θαη ΕΝ 342 
• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU) 

• Να έτεη ειαζηηθή κέζε γηα κεγαιύηερε άλεζε. 

• Να θέρεη περηκεηρηθά ζηα κπαηδάθηα δσο ορηδóληηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

 Πρόησπα: EN 20471θαη  ΕΝ343 . 

• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεζνο: M έσο 5XL (M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 

 

 

29. Δπηγνλαηίδεο  
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Οη επηγνλαηίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θανπηζνχθ ή απφ  ζπλζεηηθά πιηθά πάρνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

εθαηνζηνχ , ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ζα θέξνπλ ξαβδψζεηο επηζπκεηφ ηδει γηα κεγαιχηεξε άλεζε  , ζηελ 

νπίζζηα επηθάλεηα λα θέξνπλ δχν ηκάληεο ζπγθξάηεζεο ζην γφλαην εχξνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε 

ρηιηνζηψλ , ειαζηηθνχο ή πξνζαξκνζκέλνπο κε κεραληζκφ εχρξεζηεο πφξπεο .  

Δζσηεξηθά : απφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο  

Δμσηεξηθά : απφ πιηθφ πνπ  είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή , ζηηο ρεκηθέο νπζίεο αληηνιηζζεηηθφ θαη εχθακπην  

θαη ζπλνδεχνληαη απφ 2 δεχγε ηκάλησλ.     

 

30 . Άξβπια αζθαιείαο ειεθηξνιφγσλ   

 

Υαξαθηεξηζηηθά: Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά ,κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ 

θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια 500V . 

      Πξφηππν EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 

      ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν  SB,FO,E,P,WRU,HRO πνπ ζπκβνιίδεη: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο  

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο  

 ηε ζφια oil resistant 

 Να έρεη αληαπεμέιζεη ηε δνθηκή  δηειεθηξηθήο αληνρήο ζε 5kV . 

 

Μέγεζνο: 39-47 

 

31 . ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ – ΓΔΝ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο 

flip up) φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε. 

Πξφηππα ΔΝ 166,175 

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο 

• F κεραληθή αληνρή 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-

ΔΝ 169 
 
32 . ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΥΛΟΤΟΜΩΝ 
 

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

απνηεινχληαη απφ:  

• Οιφζσκε εμάξηπζε ε νπνία είλαη ζχζηεκα απφ ηκάληεο πνπ πεξηθιείνπλ ηα πφδηα ην ζηήζνο θαη ηε κέζε 

θαη έρνπλ δαθηπιίνπο ζχλδεζεο- αγθχξσζεο ζηελ πιάηε, ζην ζηήζνο θαη ζηε κέζε.  

• Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη ζπζηήκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα ζε πεξίπησζε πηψζεο 

(ζπλήζσο κε ην μήισκα ηκήκαηνο ηνπο)  
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• Αλαθφπηεο πηψζεο απνιχησο απηφκαηνο, απφ αλνμείδσην αηζάιη. Σα ζπζηήκαηα απηά κπινθάξνπλ θαηά 

ηελ πηψζε θαη ηε ζηακαηνχλ. ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε 

κέζσ ζπξκαηφζρνηλνπ αγθπξσκέλνπ ζε ζηαζεξά θαη αζθαιή ζεκεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηέξρεηαη ν 

απνζβεζηήξαο ή ν αλαθφπηεο. Πξφηππα ΔΝ 361 γηα ηηο εμαξηχζεηο, 355 γηα απνζβεζηήξεο θαη 358 γηα 

αλαθφπηεο.  

 ήκαλζε: CE 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ τυχόν ειδικοφσ 
όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  
Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου (Κων/λεωσ 6 - Ιωάννινα) κατόπιν ςυνεννόθςθσ με Αποκικθ 
του Διμου (κο Ιωάννθ Σίμο) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  
Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου  και μετά από 
ανάλογο γραπτό αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του 
Διμου , με υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 
Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο 
προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να 
ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 
Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από τουσ αρμόδιουσ 
προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του 
Διμου . 
Η λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα 
ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ςτο 
Ρρωτόκολλο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Καπλάνθ 9) - Ιωάννινα. 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με 
ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα 
κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 
Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, 
ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα 
ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του 
αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο 
δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του 
Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  
Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και 
αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 
Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016 . 

 
ΑΚΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 
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Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 
β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 
Η εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ . 
Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 
του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ 
χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν τον Ρρομθκευτι, ο δε Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Δθμόςιο και κα αποδίδεται από τον 
Ρρομθκευτι. 

Η ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 & 2019, ςφμφωνα με 
τθν Α.Α.Υ 854/2018. 

 
ΑΚΟ 4ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον 

το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ10  
Η Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε 

περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του 
υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του τον/τθν 
κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία 
γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία 

δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                 
1010

 Γεκνηηθφ πκβνχιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 
και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 

και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για ζνα (1) ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων.  

 
ΑΚΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι 

δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που 

εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 11ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και 

του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί 
από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 
δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα 
να αναφφονται μεταξφ τουσ. 
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Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του Διμου, το δε 
άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
Ο  ΔΘΜΑΧΟΣ                                                        Ο   ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ  
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΗΝ Α΄ ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου Λωαννιτϊν. 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 

,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ…………………………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται 
νόμιμα από …………………………………… και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία 
................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, 
αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα 
με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν 
και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο «.............................» 
(πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ζτουσ 2018,  για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (διακιρυξθ  
……………………..    ) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με 
τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ζτουσ 2018, για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 
 
 

 

ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 58 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

 2.784,00   

  
ΔΑΡΑΝΗ    

  
Φ.Ρ.Α. (24%)  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ  

 
 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θάησζη: 

  

 

1. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο   

 

Πεδίν ρξήζεο : γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ . 

Έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 20 cm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,1mm γηα κέγηζηε αληνρή. 

Καη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην .Δίλαη κηαο ρξήζεο θαη δελ έρεη ζεκαζία ε κεραληθή αληνρή . 

Καη είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά  100  ηεκαρίσλ. 

Πξφηππα ΔΝ 374 

ήκαλζε: 

  CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. 
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Μεγέζε: 7-10 (S-XL) 

          

 
ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 
τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  

Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ, ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι κατόπιν απευκείασ ςυνεννόθςθσ με τον Ρρόεδρο 
τθσ και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 

 
ΑΚΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 
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Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 
β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 
Η εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ . 
Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 
του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ 
χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν τον Ρρομθκευτι, ο δε Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Δθμόςιο και κα αποδίδεται από τον 
Ρρομθκευτι. 

Η ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 & 2019, ςφμφωνα με 
τθν Α.Α.Υ 854/2018. 

 
ΑΚΟ 4ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον 

το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ11  
Η Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε 

περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του 
υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του τον/τθν 
κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία 
γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία 

δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                 
1111

 Γεκνηηθφ πκβνχιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 
και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 

και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για ζνα (1) ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων.  

 
ΑΚΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι 

δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που 

εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 11ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και 

του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί 
από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 
δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα 
να αναφφονται μεταξφ τουσ. 
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Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του Διμου, το δε 
άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ 
Αϋ ΚΜΛΑΣ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ                                                        Ο   ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ  
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΗΝ Β΄ ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

ζτουσ 2018 για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου Λωαννιτϊν. 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ θ Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι 

,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ…………………………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται 
νόμιμα από …………………………………… και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία 
................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, 
αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα 
με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν 
και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο «.............................» 
(πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ζτουσ 2018,  για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (διακιρυξθ  
……………………..    ) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με 
τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ζτουσ 2018, για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 
 
 

 

ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 47 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

2.256  9,00 20.304,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   20.304,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 4.872,96 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 25.176,96 

 
 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θάησζη: 

  

 

1. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο   

 

Πεδίν ρξήζεο : γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ . 

Έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 20 cm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,1mm γηα κέγηζηε αληνρή. 

Καη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην .Δίλαη κηαο ρξήζεο θαη δελ έρεη ζεκαζία ε κεραληθή αληνρή . 

Καη είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά  100  ηεκαρίσλ. 

Πξφηππα ΔΝ 374 

ήκαλζε: 

  CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. 
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Μεγέζε: 7-10 (S-XL) 

          

 
ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . 

Η παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ 
τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  

Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ, ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι κατόπιν απευκείασ ςυνεννόθςθσ με τον Ρρόεδρο 
τθσ και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 
πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του 
Ν.4412/16.  

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν 
αποκικθ του φορζα γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 
Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16).  

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 
ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 
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ΑΚΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 
 
Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 
α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 
β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 
Η εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ . 
Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 
του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ 
χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν τον Ρρομθκευτι, ο δε Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Δθμόςιο και κα αποδίδεται από τον 
Ρρομθκευτι. 

Η ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 & 2019, ςφμφωνα με 
τθν Α.Α.Υ 854/2018. 

 
ΑΚΟ 4ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον 

το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ12  
Η Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε 

περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του 
υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του τον/τθν 
κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία 
γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

                                                 
1212

 Γεκνηηθφ πκβνχιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία 
δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 

και 201 του Ν.4412/16. 
ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 

και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του 

άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για ζνα (1) ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων.  

 
ΑΚΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι 

δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που 

εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 11ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και 

του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί 
από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 
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δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα 
να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του Διμου, το δε 
άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ 
Βϋ ΚΜΛΑΣ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ                                                        Ο   ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (ΜΕΛΕΤΘ) 
 

(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ……………………….) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ                                                                                                                                                         
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ – ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ & ΑΡΟΚΘΚΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ  
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ) 

 
 
 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 128.024,35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

         Με απηή ηε κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα Λνηπψλ Παξνρψλ ζε Δίδνο (Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο) έηνπο 2018 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

χκθσλα κε: 

1. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 88555/3293/4.10.1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Τγηεηλή 

θαη Αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

39 ηνπ λ.1836/1989.  

2. Σελ ππ αξηζ. 53361 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503/11.10.2006) ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξέρνληαη ζηνπο κφληκνπο 

ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

3. Σν ππ. αξηζ. 87659/19555-22/12/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. Σνλ λ.4483/2017 (Α΄107/31-07-2017) 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 9 ηνπ π.δ. 396/1994 (ΦΔΚ Α220) «Πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ» 

6. Σε κειέηε ηεο ΔΔΣΑΑ γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

7. Σν ππ’ αξηζκ. 859/20.7.2006 έγγξαθν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ην νπνίν δεηά ηελ έθδνζε λέαο θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα παξνρή κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

8. Σν ππ’ αξηζκ. 1509/17.7.2006 έγγξαθν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ην νπνίν δεηά ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

9. Σηο απφ 19.7.2006 πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

10. Σηο θαηαζηάζεηο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο : 

 έγγξαθν κε αξ. πξση. 87689/684-12/01/2018 – Γ/λζε Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηησλ 

 έγγξθαθν 87878/5632-10/01/2018 – Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 έγγξαθν 87874/1146-5/01/2018 – Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 έγγξαθν 87922/14507-31/12/2017 – Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 έγγξαθν 87880/9494/17 – 02/01/2018 – Γ/λζε πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 

 έγγξαθν 19964/5055 – 11/04/2018 – Γ/λζε νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 έγγξαθν 15/01/2018 - Γ/λζε νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 έγγξαθν 87875/14494 – 15/01/2018 - Γ/ΝΗ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, ΙΟΣΗΣΑ & 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

 έγγξαθν 87876/4045/2017 – 15/01/2018 - Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ- ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ - ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΓΩΝ - ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ - 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ θαζψο θαη ηελ ηαπηάξηζκε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ίδηαο 

Γ/λζεο 

 έγγξαθν 19968/5056 – 11/04/2018 – Γ/λζε νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 έγγξαθν 19970/1157 – 24/04/2018 - Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ & ηελ βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ίδηαο Γ/λζεο 
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 έγγξαθν 78/21 – 01/02/2018 - Γ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - ΣΜΗΜΑ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ  

 έγγξαθν 28260/1574 – 17/05/2018 - Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 έγγξαθν νηθ. 59/04-09-2018 ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ – Γηαηξνχ Δξγαζίαο 

 δηθαηνχληαη ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο 535 άηνκα γηα ην έηνο 2018.    

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηηο 128.024,35  € κε Φ.Π.Α. (103.245,44 € θαζαξφ πνζφ θαη 

24.778,91 € Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα βαξχλεη Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018. 

Αλαιπηηθά νη Κ.Α. πξνυπνινγηζκνχ, ν αξηζκφο δηθαηνχρσλ αλά ππεξεζία θαη ν αληίζηνηρνο 

πξνυπνινγηζκφο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Κ.Α. ΠΟΟ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΗΜΟΤ  

€ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ.Μ. ΠΟΟ  

ΥΩΡΗ  

Φ.Π.Α. € 

Φ.Π.Α. € ΤΝΟΛΟ 

€ 

10.6063.201 200,00 2 14 10,84 151,76 36,42 188,18 

15.6063.004 2.000,00 38 143 10,32 1.476,00 354,24 1.830,24 

20.6063.001 93.000,00 340 11.631 6,45 74.982,30 17.995,75 92.878,05 

30.6063.001 15.000,00 94 1242 9,26 11.496,76 2.759,22 14.255,98 

35.6063.001 17.050,00 54 2.046 6,65 13.611,92 3.266,86 16.878,78 

45.6063.001 1.550,00 6 150 8,24 1.235,60 296,54 1.532,14 

70.02.6063.002 400,00 1 31 9,39 291,10 69,86 360,96 

ΤΝΟΛΑ 129.200,00 535 15.257  103.245,44 24.778,91 128.024,35 

 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε αλοητηό ειεθηροληθό  δηαγφληζκό, κε θρηηήρηο θαηαθύρφζες ηελ 
πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθής άπουες προζθορά, αποθιεηζηηθά βάζεη ηηκής, όπφς ασηή 
ορίδεηαη ζηο Άρζρο 86 ηοσ Ν. 4412/2016. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θάησζη: 

1.Γεξκαηνπάληλα γάληηα  

Πεδίν ρξήζεο : Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο , 

ζπκπηέζεηο , εθδνξέο ) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη , ζε 

θήπνπο , κεραλνηερλίηεο   

Υαξαθηεξηζηηθά :Έρνπλ κήθνο 20-25 cm,θαη πάρνο 1-1,2mm.  

Σν εκπξφο κέξνο ηνπ γαληηνχ θαη ηα δάρηπια απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα 

κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο . 

 Πξφηππα ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ: 

 2 (ηξηβή) 

 2 (θνπή κε ιεπίδα) 

 3 (δηάζρηζε) 

 3 (δηάηξεζε)            

  ήκαλζε: 

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ  πξντφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 2,2,3,3.                 
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2.Γάληηα απφ PVC  

Πεδίν ρξήζεο : Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο , κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο  , φπσο 

εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα ( ελαιιαθηηθή ιχζε) ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ , ζε λεθξνηαθεία .   

Υαξαθηεξηζηηθά : Έρνπλ κήθνο 30cm θαη πάρνο 1mm. 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC θαη σο εζσηεξηθή επέλδπζε έρνπλ    αλζηδξσηηθφ πιηθφ. 

Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,1: 

 3(ηξηβή) 

 1(θνπή κε ιεπίδα) 

 2(δηάζρηζε) 

 1(δηάηξεζε) 

            Πξφηππα ΔΝ 388,420,374 

            ήκαλζε:      

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξντφληνο  , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο.  

                       

 

 
3. Γάληηα κνλσηηθά ρακειήο ηάζεο 

Πεδίν εθαξκνγήο : εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε . 

Έρνπλ κήθνο 30cm.θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο . 

Πξφηππν ΔΝ 60903 

    ήκαλζε: 

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , αξηζκφο ζεηξάο . 

 00(Πξνζηαζία κέρξη 500V) 

 RC (Απμεκέλε κεραληθή αληνρή ,αληνρή ζε φδνλ ,νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο ) 

 Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο  

 Έηνο θαη κήλα θαηαζθεπήο 

 ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC)    

εκεηψλεηαη φηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα γάληηα . Αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζηαζία απφ κέζε ηάζε ηφηε πξέπεη λα επηιεγνχλ γάληηα θιάζεο 2 ηα νπνία είλαη 

πην ρνληξά αιιά πξννξίδνληαη κφλν γηα ρεηξηζκνχο θαη φρη γηα εξγαζία .  

Μέγεζνο: 9-11 
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4.Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην  

Πεδίν ρξήζεο : εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή 

ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ , ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο . 

Έρνπλ κήθνο 20-25 cm.  

Σν εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην ψζηε λα ην πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο 

νπζίεο ελψ ην πίζσ απφ χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. 

Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,,2 φπνπ: 

 3(ηξηβή) 

 1(θνπή κε ιεπίδα) 

 2(δηάζρηζε) 

 2(δηάηξεζε) 

Πξφηππα ΔΝ 388,420 

 ήκαλζε:       

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,2. 

 

Μέγεζνο: 9 έσο 11 (9, 10, 11) 

 
5. ΓΑΝΣΗΑ  ΑΠΟ  ΝΗΣΡΗΛΗΟ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Πάρνο 0,5 mm.  Τιηθφ θαηαζθεπήο ληηξίιην κε εζσηεξηθή 

επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ.  Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,0,1 , πνπ ζεκαίλεη: 

• 3 (ηξηβή) 

• 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

• 1 (δηάηξεζε) 

Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374 

 ήκαλζε: 

• CE 

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,Υ,1 

• Δηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο 

Μέγεζνο: 7 έσο 11 (7, 8, 9, 10, 11) 

 
6. Γάληηα ζπγθνιιεηψλ  
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Πεδίν ρξήζεο : ζπγθνιιήζεηο  

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηα νπνία παξέρνπλ 

πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο, επαθή κε ζεξκφηεηα θαη απφ κηθξέο εθηνμεχζεηο ιησκέλσλ 

κεηάιισλ.  

           Με ειάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,2,1. 

           Με ειάρηζηα επίπεδα ζεξκηθψλ αληνρψλ 4,1,3,3,4,Υ. 

            Πξφηππα ΔΝ 388,420,407 

            ήκαλζε:       

 CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ηελ ζεξκφηεηα.  

 

7. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο   
Πεδίν ρξήζεο : γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ . 

Έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 20 cm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,1mm γηα κέγηζηε αληνρή. 

Καη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ληηξίιην .Δίλαη κηαο ρξήζεο θαη δελ έρεη ζεκαζία ε κεραληθή αληνρή . 

Καη είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά  100  ηεκαρίσλ. 

Πξφηππα ΔΝ 374 

ήκαλζε: 

  CE       

 Καηαζθεπαζηή , θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο , έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. 

 
Μεγέζε: 7-10 (S-XL) 

          

8.Κράνθ 
 

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα , ζε ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν εμσηεξηθφ θέιπθνο απνηειείηαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ , γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν: 

Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο αλ είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ . 

Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο ,γηα λα ξπζκίδεηαη θαη αθνχ έρεη 

θνξεζεί. 

ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε απφ δέξκα, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη  

θαη λα πιέλεηαη. 

Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ  ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

   Πξφηππν ΔΝ 397 

   ήκαλζε : 

CE 

Καηαζθεπαζηήο , Κσδηθφο πξντφληνο ,Έηνο θαηαζθεπήο 

440 vac (πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ) 

 Δπίζεο ζα ππάξρεη απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ  αζθαιή ρξήζε , ζπληήξεζε 

θαη απνζήθεπζε . 

9.Αςπίδιο προςταςίασ από υγρά  
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Πεδίν ρξήζεο : ε θαζαξηζκνχο θάδσλ 

Υαξαθηεξηζηηθά : Οπηηθφο δίζθνο , κε πξνζηαζία έλαληη πγξψλ νπζηψλ , επαξθή κεραληθή αληνρή , κε 

αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη ζάκβσζεο . Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα . 

Πξφηππα ΔΝ 166 

 ήκαλζε : 

ην ζηήξηγκα 

CE 

Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο 

 BT απμεκέλε κεραληθή αληνρή 

ηνλ νπηηθφ δίζθν : 

1 νπηηθή θιάζε 

  BT απμεκέλε κεραληθή αληνρή 

3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο 

9 Πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα ιησκέλσλ κεηάιισλ 

 

 

10.Γυαλιά-Μάςκα goggles  
Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο  νπζίεο        (πγξέο ή ζθφλεο)  ή θαη απφ 

κεραληθνχο θηλδχλνπο ( ηξνρφο , ηφξλνο θ.α).        

Υαξαθηεξηζηηθά : Οπηηθφο δίζθνο ,αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ  νξαηφηεηα κε 

αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ κε ηκάληα 

ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ. 

Πξφηππν ΔΝ 166 

  ήκαλζε : 

ην πιαίζην :           

CE          

Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο 

Β  Μεραληθή αληνρή 

3  Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο 

4  Πξνζηαζία απφ ζθφλε 

 

ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

1  Οπηηθή θιάζε 

Β  Μεραληθή  αληνρή 

K  Πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο 

Ν  Αληηζακβσηηθή  επέλδπζε 

9  Πξνζηαζία απφ ιησκέλα κέηαιια. 

 

11. Αςπίδιο προςταςίασ με πλζγμα  για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό  
ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 

12. Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή αθηηλνβνιία  
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Πεδίν ρξήζεο : ζε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο  

Απνηειείηαη απφ νπηηθφ δίζθν κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθή αθηηλνβνιίαο, 

Δπαξθή κεραληθή αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή. 

Πξφηππα  ΔΝ166 

ήκαλζε : 

 ηνπο βξαρίνλεο : 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο , έηνο θαηαζθεπήο  

 F κεραληθή αληνρή  

 ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

 1 νπηηθή θιάζε 

 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

ζπκπεξηιακβνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο  

 F κεραληθή αληνρή  

 Κ   Πξνζηαζία έλαληη ηεο ηξηβήο                     

 

13. Κξάλνο κε ελζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν  

Πεδίν ρξήζεο: ε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

Υαξαθηεξηζηηθά: Η δηάηαμε απνηειείηαη απφ θξάλνο πξνζηαζίαο κε ελζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο 

απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην 

πξφζσπν ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη δηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη 

ην αζπίδην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 

Κράνοσ:  Ρροςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 440 vac 
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και αυχζνα από 
ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Η προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται με κοχλία ρφκμιςθσ 
που βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Υποςιάγωνο με ρυκμιςτι μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ 
απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. Στο εξωτερικό τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ 
διάταξθ με τθν οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  
Αζπίδην: Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ρξήζεο) Βαζκφο θιίκαθαο: 2-1.2,  Μεραληθή 

αληνρή: θαηεγνξία Β (θξνχζε κέζεο ελέξγεηαο), Πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ηφμν: θαηεγνξία 8, Πξνζηαζία 

απφ ζάκβσζε: θαηεγνξία Ν, Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ 

ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο. δηειεθηξηθή αληνρή: 440 vac. 

Πξφηππα: ΔΝ 397:1995 (θξάλνο), ΔΝ 166:2001 (αζπίδην), EN 50365:2002 

14.ΓΤΑΛΗΑ  ΓΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΣΔ GOGGLES 
Υαξαθηεξηζηηθά: Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο 

flip up) φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε. 

Πξφηππα ΔΝ 166,175 

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο 

• F κεραληθή αληνρή 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-

ΔΝ 169 

  15.    ΦΗΛΣΡΟ ΜΑΚΑ  Ρ1 

 Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε δηπιφ 

ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη κχηε, ζηφκα θαη 
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πεγνχλη. 

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά 10−30 ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. 

Πξφηππα: ΔΝ 149 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• FFP1 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

16.ΜΑΚΑ  ΖΜΗΔΩ  ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ  ΦΗΛΣΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη.  

Δίλαη πξνηηκφηεξε κάζθα κε δηπιά θίιηξα, σο πην άλεηε 

Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 

Α1 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα 

ή Α2 Ρ3 εθφζνλ δηαζέηεη ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. 

Πξφηππα: ΔΝ 140 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141>EN14387 γηα θίιηξα 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη  εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν) 

17.ΜΑΚΑ  ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ  ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 Ρ3  

Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ.  Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην ΑΒΔΚ2 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη 

πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή (νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) 

θαη κηθξννξγαληζκνχο. 

Πξφηππα: ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) 

18.ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ  ΓΗΑ  ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ (ΑΠΗΓΗΟ) 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε νπηηθνχο δίζθνπο πνπ απνξξνθνχλ ηελ 

αθηηλνβνιία ησλ ζπγθνιιήζεσλ.  Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη πξνηηκφηεξν ην fiberglass. 

Πξφηππν: ΔΝ 166,175 

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 9 έσο 14 βαζκφο ζθίαζεο 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ−ΔΝ 169.   

19. Αλαθιαζηηθά γηιέθα  
Πεδίν ρξήζεο : ζε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα ( απνξξηκκαηνθφξα , θαζαξηφηεηα) .   
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Δίλαη γηιέθα κε έληνλα δηαθξηλφκελν ρξψκα κε δχν νξηδφληηεο ισξίδεο  απφ Δηδηθφ αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ 

.Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ είλαη  πνιπεζηέξαο 100% γηα θαιχηεξν ζπλδπαζκφ άλεζεο θαη 

κεραληθψλ αληνρψλ. 

Πξφηππν ΔΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 

ήκαλζε:            

 CE 

 Καηαζθεπαζηή ,  θσδηθφ ηνπ πξνηφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο  

 Δηθνλφζεκν  γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2,2 

 

Μέγεζνο: M/L/XL/XXL/XXXL 

20.ηνιέο πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά  (γηα ςεθαζκφ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) 

Πεδίν ρξήζεο: ε ςεθαζκνχο, βαθέο .   

Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη εληαίεο  ζηνιέο πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζθφλεο 

ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο.  

Πξφηππα: ΔΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΔΝ 14605:2005 (ηχπνο 4), ΔΝ-13034:2005 (ηχπνο 6), ΔΝ 

ISO 13982-1:2004 (ηχπνο 5) , ΔΝ 14126:2003 ( ηχπνο 4-Β), ΔΝ 1149-5:2008,EN 1073-2 

ήκαλζε:            

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο , θσδηθφ ηνπ πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο  . 

 Δηθνλφζεκν  πξνζηαζίαο  απφ πηηζηιίζκαηα  ρεκηθψλ νπζηψλ   

 

Κσδηθνί πξνζηαζίαο :  

 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray)  

 5 πξνζηαζία απφ ζθφλεο  

 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

21.Πνδηά πγθνιιεηψλ 

Πεδίν ρξήζεο : πγθνιιήζεηο 

Υαξαθηεξηζηηθά : Πνδηέο απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνχηα). 

Πξφηππν ΔΝ ISO 11611:2007 

ήκαλζε : 

CE    

Καηαζθεπαζηήο , θσδηθφο πξντφληνο , εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο , έηνο θαηαζθεπήο . 

Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο. 

 

22.Άξβπια αζθαιείαο (εκηάξβπια) 

Πεδίν ρξήζεο : γηα φιεο ηηο εξγαζίεο  

Υαξαθηεξηζηηθά: Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά ,κε  πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ 

θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο θ θανπηζνχθ  γηα κέγηζηε αληηνιίζζεζε θ απνξξφθεζε ησλ 

θξαδαζκψλ.Απφ δέξκα NABUK,αλζξηδσηηθή επέλδπζε,κε πνιπκεξηθφ πιηθφ(φρη κεηαιιηθφ) πξνζηαζίαο 

δαρηχισλ 200 Joule,έλζεην πξνζηαζίαο πέικαηνο ζπλζεηηθφ θ φρη κεηαιιηθφ ψζηε λα είλαη πην 

ειαθξχ,εηδηθή εζσηεξηθή δηαπλένπζα επέλδπζε,ζχκθσλα κε ην EN 20345. 

      Πξφηππν EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 

      ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο  

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 ηε ζφια oil resistant 
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Μέγεζνο: 38-47 

23. Γαιφηζεο  

Πεδίν ρξήζεο : εξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο . 

Υαξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρε κπφηα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ  κε αληηνιηζζεηηθή ζφια ε νπνηα ζα ερεη 

ελδηάκεζε ζφια απφ ληηξηιην γηα λα απνξξφθα πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο,αλζεθηηθή 

ζην πεηξέιαην,ηα θαχζηκα θ ηα νμέα, λα  έρεη θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε ,πξνζηαηεπηηθά  δαθηχισλ θαη 

πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο.  

Πξφηππν  20345:2011,S5 SRC 

ήκαλζε:            

  CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο 

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο  

 

24. Μνλσηηθά εξγαιεία ειεθηξνιφγνπ  

ΔΣ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: Πέλζα κνλσκέλε βαξέσο ηχπνπ 1.000 v Κφθηεο - απνγπκλσηήο θαισδίσλ 

1.000 v Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηαπξνθαηζάβηδα ) Μπηνηζίκπηδo κνλσκέλν βαξέσο ηχπνπ 1.000 v 

Πεδίν ρξήζεο: εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε γάληηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά: κφλσζε ρεηξνιαβήο έλαληη ηάζεσο 1000 V. 

 ήκαλζε: Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο, έηνο θαηαζθεπήο, ζήκα Γηεζλνχο 

Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC 60900) 

 Πξφηππα: ΔΝ-60900 Δ2 (Δξγαζίεο ππφ ηάζε- Δξγαιεία ρεηξφο γηα ρξήζε ππφ ηάζε έσο 1000 V 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη 1500 V ζπλερνχο ξεχκαηνο) 

25. Καπέια ηδφθετ ρεηκεξηλά   

Σδφθετ , θαιήο πνηφηεηαο πιηθφ θαηαζθεπήο 100% βακβάθη  ε ζχκκηθην . 

26. Καπέια απφ  ςάζα ζεξηλά   

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ςάζα, θαιήο πνηφηεηαο πνπ δε ζα θζείξεηαη. 

Δίλαη πιεθηά κε εληαία πιέμε. 

Έρνπλ ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη πεξηκεηξηθή πξνέθηαζε ζθίαζεο ηνπιάρηζηνλ 10cm 

27.Αδηάβξνρεο πνδηέο 

Πεδίν ρξήζεο: Πιχζηκν θάδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά : Δίλαη πνδηέο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.  

Πξφηππα ΔΝ 340, ΔΝ 467  

ήκαλζε : 

 CE   

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο. 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο  

 

 
28. Νηηζεξάδεο κε παληειφλη  

 Πεδίν ρξήζεο: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή θ θξχν 

Υαξαθηεξηζηηθά : 

• Σακάκι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU). 

• Να θέρεη ειαθρηά επέλδσζε γηα ηο θρύο απó 100% ποισεζηέρα (ποπιίλα). 
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• Σηο γηαθά λα θέρεη εζφηερηθά αλαδηπιούκελε θοσθούια θαη ηα καλίθηα λα έτοσλ εζφηερηθά δεύηερο καλίθη ζσέιες. 

• Να θέρεη περηκεηρηθά ηοσ θορκού θαη ζηα καλίθηα δσο ορηδóληηες θαη δσο θάζεηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες 

αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη ποιστρεζηηθές ηζέπες θαη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

• Να θιείλεη κε θερκοσάρ δηπιής οιίζζεζες ηο οποίο ζα θαιύπηεηαη κε παηηιέηα. 

 Πρόησπα: EN 20471, ΕΝ343 θαη ΕΝ 342 
• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι θαηαζθεσαζκέλο απó 100% ποισεζηέρα, ύθαλζε 300DOxford κε επηθάισυε ποισοσρεζάλες (PU) 

• Να έτεη ειαζηηθή κέζε γηα κεγαιύηερε άλεζε. 

• Να θέρεη περηκεηρηθά ζηα κπαηδάθηα δσο ορηδóληηες αληαλαθιαζηηθές ηαηλίες αργσρού τρώκαηος. 

• Να έτεη αδηαβροτοποηεκέλες ραθές. 

• Το τρώκα ηοσ ζα είλαη θίηρηλο. 

 Πρόησπα: EN 20471θαη  ΕΝ343 . 

• Εηθολóζεκο γηα αληαλαθιαζηηθές ελδσκαζίες θαη ο θφδηθóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 

  

Μέγεζνο: M έσο 5XL (M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 

29. Δπηγνλαηίδεο  

 Οη επηγνλαηίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θανπηζνχθ ή απφ  ζπλζεηηθά πιηθά πάρνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

εθαηνζηνχ , ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ζα θέξνπλ ξαβδψζεηο επηζπκεηφ ηδει γηα κεγαιχηεξε άλεζε  , ζηελ 

νπίζζηα επηθάλεηα λα θέξνπλ δχν ηκάληεο ζπγθξάηεζεο ζην γφλαην εχξνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε 

ρηιηνζηψλ , ειαζηηθνχο ή πξνζαξκνζκέλνπο κε κεραληζκφ εχρξεζηεο πφξπεο .  

Δζσηεξηθά : απφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο  

Δμσηεξηθά : απφ πιηθφ πνπ  είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή , ζηηο ρεκηθέο νπζίεο αληηνιηζζεηηθφ θαη εχθακπην  

θαη ζπλνδεχνληαη απφ 2 δεχγε ηκάλησλ.     

30 . Άξβπια αζθαιείαο ειεθηξνιφγσλ   

Υαξαθηεξηζηηθά: Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά ,κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ 

θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια 500V . 

      Πξφηππν EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 

      ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο ,θσδηθφο πξντφληνο ,έηνο θαηαζθεπήο ,κέγεζνο 

 Σν ζχκβνια SB,FO,E,P,WRU,HRO πνπ ζπκβνιίδνπλ: 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ  

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο  

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο  

 ηε ζφια oil resistant 

 Να έρεη αληαπεμέιζεη ηε δνθηκή  δηειεθηξηθήο αληνρήο ζε 5kV . 

 

Μέγεζνο: 39-47 

31 . ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ – ΓΔΝ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ 

Υαξαθηεξηζηηθά: Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο 

flip up) φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε. 

Πξφηππα ΔΝ 166,175 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6



- 105 -  

                                                                                                                                                                                

ήκαλζε: 

• ην πιαίζην: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο 

• F κεραληθή αληνρή 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-

ΔΝ 169 
 
32 . ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΥΛΟΤΟΜΩΝ 
 

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

απνηεινχληαη απφ:  

• Οιφζσκε εμάξηπζε ε νπνία είλαη ζχζηεκα απφ ηκάληεο πνπ πεξηθιείνπλ ηα πφδηα ην ζηήζνο θαη ηε κέζε 

θαη έρνπλ δαθηπιίνπο ζχλδεζεο- αγθχξσζεο ζηελ πιάηε, ζην ζηήζνο θαη ζηε κέζε.  

• Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη ζπζηήκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα ζε πεξίπησζε πηψζεο 

(ζπλήζσο κε ην μήισκα ηκήκαηνο ηνπο)  

• Αλαθφπηεο πηψζεο απνιχησο απηφκαηνο, απφ αλνμείδσην αηζάιη. Σα ζπζηήκαηα απηά κπινθάξνπλ θαηά 

ηελ πηψζε θαη ηε ζηακαηνχλ. ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε 

κέζσ ζπξκαηφζρνηλνπ αγθπξσκέλνπ ζε ζηαζεξά θαη αζθαιή ζεκεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηέξρεηαη ν 

απνζβεζηήξαο ή ν αλαθφπηεο. Πξφηππα ΔΝ 361 γηα ηηο εμαξηχζεηο, 355 γηα απνζβεζηήξεο θαη 358 γηα 

αλαθφπηεο.  

 ήκαλζε: CE 
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ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΛΔΩΝ ΑΝΑ Κ.Α. - ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

 

 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΣΜΖΜΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΟΤ & 

ΑΠΟΘΖΚΖ 

Κ.Α. 10.6063.201 

ΑΣΟΜΑ: 2 

Μ.Α.Π. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 2 1,80 3,60 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη)   2,20 0,00 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη)   20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη)   1,00 0,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη)   1,90 0,00 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη)   7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 
ηεκ.) 

  9,00 0,00 

8 ΚΡΑΝΖ 2 9,08 18,16 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 2 15,00 30,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  2 9,00 18,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

  18,00 0,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ 
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

  13,00 0,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

  60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

  12,00 0,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 2 10,00 20,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3   20,00 0,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3   104,92 0,00 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ) 

  18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 2 6,00 12,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

  12,00 0,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ   9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 2 25,00 50,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ   12,40 0,00 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)    75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ   6,00 0,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ   6,00 0,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ   18,00 0,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ   45,00 0,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ   15,00 0,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ   62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ   16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   151,76 

  

Φ.Π.Α. (24%) 36,42 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 188,18 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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 Γ/ΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΗΟΣΖΣΑ & 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ 

Κ.Α. 15.6063.004 

ΑΣΟΜΑ: 38 

Μ.Α.Π. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη)   1,80 0,00 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη)   2,20 0,00 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη)   20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη)   1,00 0,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη)   1,90 0,00 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη)   7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 128 9,00 1.152,00 

8 ΚΡΑΝΖ   9,08 0,00 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ   15,00 0,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES    9,00 0,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

  18,00 0,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ   13,00 0,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

  60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 
ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

3 12,00 36,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ)   10,00 0,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 3 20,00 60,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3   104,92 0,00 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ)   18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 3 6,00 18,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

  12,00 0,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ   9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 3 25,00 75,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ   12,40 0,00 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)    75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ   6,00 0,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ   6,00 0,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ   18,00 0,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 3 45,00 135,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ   15,00 0,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ   62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ   16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   1.476,00 

  

Φ.Π.Α. (24%) 354,24 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 1.830,24 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΗΝΟΤ- 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ 

Κ.Α. 20.6063.001 

ΑΣΟΜΑ: 340 

Μ.Α.Π. 2018 

    

    

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ 

ΠΟΟ- 

ΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 4053 1,80 7.295,40 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 1905 2,20 4.191,00 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 32 20,74 663,68 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 117 1,00 117,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 1673 1,90 3.178,70 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 16 7,30 116,80 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 426 9,00 3.834,00 

8 ΚΡΑΝΖ 24 9,08 217,92 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 11 15,00 165,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  251 9,00 2.259,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

6 18,00 108,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 312 13,00 4.056,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

4 60,00 240,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 
ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

4 12,00 48,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 430 10,00 4.300,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 262 20,00 5.240,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 5 104,92 524,60 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ) 9 18,00 162,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 489 6,00 2.934,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

1 12,00 12,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 5 9,60 48,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 321 25,00 8.025,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 313 12,40 3.881,20 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  (**) 12 75,00 900,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 253 6,00 1.518,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 253 6,00 1.518,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 24 18,00 432,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 406 45,00 18.270,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 3 15,00 45,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 11 62,00 682,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   74.982,30 

** ΕΣ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  Φ.Π.Α. (24%) 17.995,75 

 
Πέλζα κολφκέλε βαρέφς ηύποσ 1.000 v ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 92.978,05 

 
Κόθηες - απογσκλφηής θαιφδίφλ 1.000 v 

   

 
Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηασροθαηζάβηδα) 

 

 

 
 

 

 
Μσηοηζίκπηδο 

   

     

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΗΝΟΤ- ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 

Κ.Α. 30.6063.001 

ΑΣΟΜΑ: 94 

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 351 1,80 631,80 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 63 2,20 138,60 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 0 20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 34 1,00 34,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 10 1,90 19,00 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 0 7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 0 9,00 0,00 

8 ΚΡΑΝΖ 8 9,08 72,64 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 0 15,00 0,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  40 9,00 360,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

0 18,00 0,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 93 13,00 1.209,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

0 60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

4 12,00 48,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 19 10,00 190,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 11 20,00 220,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 1 104,92 104,92 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ) 0 18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 103 6,00 618,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

0 12,00 0,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 0 9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 93 25,00 2.325,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 82 12,40 1.016,80 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  0 75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 93 6,00 558,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 93 6,00 558,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 41 18,00 738,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 37 45,00 1.665,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 66 15,00 990,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 0 62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   11.496,76 

  

Φ.Π.Α. (24%) 2.759,22 

 

 

 

 ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 14.255,98 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΗΝΟΤ- ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΡΑΗΝΟΤ  

Κ.Α. 35.6063.001 

ΑΣΟΜΑ:54 

Μ.Α.Π. 2018 

     

     

   
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ 

ΠΡΑΗΝΟ 

ΑΣΟΜΑ 54 ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 607 607 1,80 1.092,60 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 387 387 2,20 851,40 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 0 0 20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 40 40 1,00 40,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 392 392 1,90 744,80 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 0 0 7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 0 0 9,00 0,00 

8 ΚΡΑΝΖ 6 6 9,08 54,48 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 0 0 15,00 0,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  54 54 9,00 486,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

48 48 18,00 864,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 54 54 13,00 702,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

0 0 60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 
ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

0 0 12,00 0,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 0 0 10,00 0,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 51 51 20,00 1.020,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 2 2 104,92 209,84 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ) 0 0 18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 93 93 6,00 558,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

37 37 12,00 444,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 0 0 9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 54 54 25,00 1.350,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 42 42 12,40 520,80 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  0 0 75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 54 54 6,00 324,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 40 40 6,00 240,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 0 0 18,00 0,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 80 80 45,00 3.600,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 2 2 15,00 30,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 0 0 62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 0 16,00 0,00 

32 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ (*) 3 3 160,00 480,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ     13.611,92 

 

(*) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ: ΟΛΟΧΜΔ ΑΝΑΡΣΖΔΗ,  Φ.Π.Α. (24%)   3.266,86 

 

ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΑΠΟΒΔΣΗΡΔ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ   16.878,78 
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Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ & ΠΡΑΗΝΟΤ- ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ  

Κ.Α. 45.6063.001 

ΑΣΟΜΑ: 6 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 

  ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 60 1,80 108,00 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 40 2,20 88,00 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 0 20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 0 1,00 0,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 0 1,90 0,00 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 0 7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 0 9,00 0,00 

8 ΚΡΑΝΖ 0 9,08 0,00 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 0 15,00 0,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  4 9,00 36,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

0 18,00 0,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 4 13,00 52,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

0 60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 
ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

0 12,00 0,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 0 10,00 0,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 4 20,00 80,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 0 104,92 0,00 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ) 0 18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 4 6,00 24,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

0 12,00 0,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 0 9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 6 25,00 150,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 4 12,40 49,60 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  0 75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 4 6,00 24,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 4 6,00 24,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 0 18,00 0,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 12 45,00 540,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 4 15,00 60,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 0 62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   1.235,60 

  

Φ.Π.Α. 

(24%)   296,54 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 1.532,14 
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 Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ 

Κ.Α. 70.02.6063.002 

ΑΣΟΜΑ: 1 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 

  ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 3 1,80 5,40 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 3 2,20 6,60 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη)   20,74 0,00 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη)   1,00 0,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 3 1,90 5,70 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη)   7,30 0,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 14 9,00 126,00 

8 ΚΡΑΝΖ   9,08 0,00 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ   15,00 0,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES    9,00 0,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

  18,00 0,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 13,00 13,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

  60,00 0,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 
ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

  12,00 0,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ)   10,00 0,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 2 20,00 40,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3   104,92 0,00 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  (ΑΠΗΓΗΟ)   18,00 0,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ   6,00 0,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

  12,00 0,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ   9,60 0,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 1 25,00 25,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 1 12,40 12,40 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)    75,00 0,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 1 6,00 6,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 1 6,00 6,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ   18,00 0,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 1 45,00 45,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ   15,00 0,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ   62,00 0,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ   16,00 0,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   291,10 

  

Φ.Π.Α. 

(24%)   69,86 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 360,96 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΑΣΟΜΑ: 535 

Μ.Α.Π. 2018 

 

      

 

  

 

  

 
ΜΔΛΔΣΖ 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Σ. Μ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ (δεσγάρη) 5076 1,80 9.136,80 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC (δεσγάρη) 2398 2,20 5.275,60 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ  τακειής ηάζες (δεσγάρη) 32 20,74 663,68 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 191 1,00 191,00 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ (δεσγάρη) 2078 1,90 3.948,20 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ (δεσγάρη) 16 7,30 116,80 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 100 ηεκ.) 568 9,00 5.112,00 

8 ΚΡΑΝΖ 40 9,08 363,20 

9 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ 13 15,00 195,00 

10 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ GOGGLES  351 9,00 3.159,00 

11 ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ 
 ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ  ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ 

54 18,00 972,00 

12 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 464 13,00 6.032,00 

13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ  
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

4 60,00 240,00 

14 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ GOGGLES - ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟ ΥΖΜ. & ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

11 12,00 132,00 

15 ΜΑΚΑ ΦΗΛΣΡΟ Ρ1 (ΚΟΤΣ 10 ηεκ) 451 10,00 4.510,00 

16 ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ Α1Ρ3 333 20,00 6.660,00 

17 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ AVEC 2Ρ3 8 104,92 839,36 

18 ΜΑΚΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ  
(ΑΠΗΓΗΟ) 

9 18,00 162,00 

19 ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ 694 6,00 4.164,00 

20 ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ 
(γηα υεθαζκό ποιιαπιώλ τρήζεφλ) 

38 12,00 456,00 

21 ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 5 9,60 48,00 

22 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (εκηάρβσια) 480 25,00 12.000,00 

23 ΓΑΛΟΣΔ 442 12,40 5.480,80 

24 ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (ΔΣ)  (**) 12 75,00 900,00 

25 ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΨ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 405 6,00 2.430,00 

26 ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΌ ΦΑΘΑ ΘΔΡΗΝΑ 391 6,00 2.346,00 

27 ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΠΟΓΗΑ 65 18,00 1.170,00 

28 ΝΗΣΔΡΑΓΔ ΜΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ 539 45,00 24.255,00 

29 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 75 15,00 1.125,00 

30 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 11 62,00 682,00 

31 ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ 0 16,00 0,00 

32 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΛΟΣΟΜΧΝ (*) 3 160,00 480,00 

  

ΓΑΠΑΝΗ   103.245,44 

  

Φ.Π.Α. (24%)   24.778,91 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ   128.024,35 

* ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΛΟΣΟΜΩΝ:  

   

 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ 
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** ΕΣ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  

   

 
Πέλζα κολφκέλε βαρέφς ηύποσ 1.000 v 

   

 
Κόθηες - απογσκλφηής θαιφδίφλ 1.000 v 

   

 
Καηζαβίδη (3 ίζα θαη 3 ζηασροθαηζάβηδα) 

   

 
Μσηοηζίκπηδο 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο: 
1. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα 

των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ. 
2. Για τα υποδιματα και όλα τα είδθ που χρειάηονται μεγζκθ, ο προμθκευτισ κα ςυνεννοθκεί με το Τμιμα 

Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ, για τθν ςωςτότερθ εφαρμογι των ειδϊν.   
3. Ο προμθκευτισ επί ποινι αποκλειςμοφ  κα προςκομίςει πιςτοποιθτικά των υλικϊν από πιςτοποιθμζνο 

φορζα δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από 
επίςθμουσ - αναγνωριςμζνουσ μεταφραςτζσ. Ρροςφορζσ χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςιμανςθ και τα 
προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςυνοδευόμενα από επίςθμεσ μεταφράςεισ, δεν γίνονται 
αποδεκτά για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό                               

4. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ 
υπθρεςίεσ (Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα δείγματα. 

5. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , δεν κα παραλαμβάνεται 
από τθν επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

6. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςε επίδειξθ χριςθσ των ειδϊν ατομικισ προςταςίασ και 
να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Διμου που κα χρθςιμοποιιςει τα είδθ, αν τοφτο του ηθτθκεί. 

7. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με καινοφργια γίνονται δεκτά τα 
νζα αρκεί να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01     

Επίςθσ: 

 Ππου αναφζρονται γάντια, άρβυλα και γαλότςεσ ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι 

 Ππου αναφζρονται μονωτικά εργαλεία θλεκτρολόγων νοείται ςετ που περιλαμβάνει: Ρζνςα μονωμζνθ 
βαρζωσ τφπου 1.000 v Κόφτθσ - απογυμνωτισ καλωδίων 1.000 v Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) 
Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v 

 Ππου αναφζρεται εξοπλιςμόσ υλοτόμων περιλαμβάνονται: ολόςωμθ εξάρτθςθ, αποςβεςτιρασ ενζργειασ 
και ανακόπτθσ πτϊςεωσ.  

 
Ο Συντάξασ Ελζγχκθκε & Κεωρικθκε  

 Ο Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Αποκικθσ 

 
 
 
 

 

Απόςτολοσ Γκοφνθσ Νικόλαοσ Ζξαρχοσ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ                                                                                                                                                         
ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΑϋΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ  
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ) 

 
 
 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 31.069,44 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ 

         Με αυτι τθ μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ) ζτουσ 2018 για 
τισ ανάγκεσ Τθσ Αϋκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (Κακαρίςτριεσ Σχολικϊν Μονάδων). 
Σφμφωνα με: 
11. Τθ διάταξθ του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. 88555/3293/4.10.1988 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Υγιεινι και Αςφάλεια του 
προςωπικοφ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του ν.1836/1989.  

12. Τθν υπ αρικ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) ςφμφωνα με τθν οποία παρζχονται ςτουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ των 
Ο.Τ.Α. μζςα ατομικισ προςταςίασ, με τισ τροποποιιςεισ τθσ 

13. Τον ν.4483/2017 (Αϋ107/31-07-2017) 

14. Τισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Ρροδιαγραφζσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ 
εργαηομζνων» 

15. Τθ μελζτθ τθσ ΕΕΤΑΑ για τα μζςα ατομικισ προςταςίασ 

16. Το υπ’ αρικμ. 859/20.7.2006 ζγγραφο τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Εργαηομζνων Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με το οποίο ηθτά τθν ζκδοςθ νζασ κοινι υπουργικι απόφαςθ για παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ 

17. Το υπ’ αρικμ. 1509/17.7.2006 ζγγραφο τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ρροςωπικοφ Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με το οποίο ηθτά τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ 

18. Τισ από 19.7.2006 προτάςεισ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

19. Το οικ. 4632/16-02-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Γεν Δ/νςθ Αποκζντρωςθσ και Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – 

Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – Τμιμα Ρροςωπικοφ Ιδιωτικοφ διακίου) 

20. Τισ καταςτάςεισ των δικαιοφχων που υποβλικθκαν με το υπ. Αρικ. 500/23-02-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ 
Επιτροπισ Αϋκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν 

δικαιοφνται τα είδθ ατομικισ προςταςίασ 58 κακαρίςτριεσ Σχολικϊν μονάδων  για το ζτοσ 2018.    

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτισ 31.069,44  € με Φ.Ρ.Α. (25.056,00 € κακαρό ποςό και 6.013,44 € Φ.Ρ.Α. 24%) 
και κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αϋκμιασ Σχολικισ επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν,  ζτουσ 2018, θ οποία 
επιχορθγείται από τον Κ.Α. 00.6711.001 του Διμου Ιωαννιτϊν. 

Η προμικεια κα γίνει με ανοιχτό θλεκτρονικό  διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Άρκρο 86 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 
Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
1. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ   
Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

 
Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
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ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΛΔΩΝ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

 

ΑϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 58 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

 2.784,00 9,00 25.056,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   25.056,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 6.013,44 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 31.069,44 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ: 
8. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα των 

προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ. 
9. Ο προμθκευτισ επί ποινι αποκλειςμοφ  κα προςκομίςει πιςτοποιθτικά των υλικϊν από πιςτοποιθμζνο φορζα 

δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από επίςθμουσ - 
αναγνωριςμζνουσ μεταφραςτζσ. Ρροςφορζσ χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςιμανςθ και τα προαναφερόμενα 
πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςυνοδευόμενα από επίςθμεσ μεταφράςεισ, δεν γίνονται αποδεκτά για ςυμμετοχι ςτον 
διαγωνιςμό                               

10. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ υπθρεςίεσ 
(Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα δείγματα. 

11. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , δεν κα παραλαμβάνεται από τθν 
επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

12. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με καινοφργια γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί 
να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01     

Επίςθσ: 

 Ππου αναφζρονται γάντια ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι 
 

Ο Συντάξασ Ελζγχκθκε & Κεωρικθκε  

 Ο Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Αποκικθσ 

 

 

Απόςτολοσ Γκοφνθσ Νικόλαοσ Ζξαρχοσ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ                                                                                                                                                         
ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΒϋΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ  
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ) 

 
 
 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 25.176,96 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ 

         Με αυτι τθ μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ) ζτουσ 2018 για 
τισ ανάγκεσ τθσ Βϋκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (Κακαρίςτριεσ Σχολικϊν Μονάδων). 
Σφμφωνα με: 
21. Τθ διάταξθ του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. 88555/3293/4.10.1988 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Υγιεινι και Αςφάλεια του 
προςωπικοφ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του ν.1836/1989.  

22. Τθν υπ αρικ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) ςφμφωνα με τθν οποία παρζχονται ςτουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ των 
Ο.Τ.Α. μζςα ατομικισ προςταςίασ, με τισ τροποποιιςεισ τθσ 

23. Τον ν.4483/2017 (Αϋ107/31-07-2017) 

24. Τισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Ρροδιαγραφζσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ 
εργαηομζνων» 

25. Τθ μελζτθ τθσ ΕΕΤΑΑ για τα μζςα ατομικισ προςταςίασ 

26. Το υπ’ αρικμ. 859/20.7.2006 ζγγραφο τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Εργαηομζνων Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με το οποίο ηθτά τθν ζκδοςθ νζασ κοινι υπουργικι απόφαςθ για παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ 

27. Το υπ’ αρικμ. 1509/17.7.2006 ζγγραφο τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ρροςωπικοφ Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με το οποίο ηθτά τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ 

28. Τισ από 19.7.2006 προτάςεισ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

29. Το οικ. 4632/16-02-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Γεν Δ/νςθ Αποκζντρωςθσ και Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – 

Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Τοπ. Αυτοδιοίκθςθσ – Τμιμα Ρροςωπικοφ Ιδιωτικοφ διακίου) 

30. Τισ καταςτάςεισ των δικαιοφχων που υποβλικθκαν με το υπ. Αρικ. 238/27-01-2018 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ 
Επιτροπισ Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν 

δικαιοφνται τα είδθ ατομικισ προςταςίασ 47 κακαρίςτριεσ Σχολικϊν μονάδων  για το ζτοσ 2018.    

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτισ 25.176,96  € με Φ.Ρ.Α. (20.304,00 € κακαρό ποςό και 4.872,96 € Φ.Ρ.Α. 24%) 
και κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Βϋκμιασ Σχολικισ επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν,  ζτουσ 2018, θ οποία 
επιχορθγείται από τον Κ.Α. 00.6711.001 του Διμου Ιωαννιτϊν. 

Η προμικεια κα γίνει με ανοιχτό θλεκτρονικό  διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Άρκρο 86 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 
Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
1. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ   
Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

 
Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
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ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΛΔΩΝ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

 

ΒϋΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοςθ ςε Σχολικζσ Επιτροπζσ (κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν) 

ΑΤΟΜΑ: 47 

Μ.Α.Ρ. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΘ 

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ 
100 ηεκ.) 

2.256  9,00 20.304,00 

  
ΔΑΡΑΝΗ   20.304,00 

  
Φ.Ρ.Α. (24%) 4.872,96 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 25.176,96 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ: 
13. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, κα υποβάλλει δείγματα των 

προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ. 
14. Ο προμθκευτισ επί ποινι αποκλειςμοφ  κα προςκομίςει πιςτοποιθτικά των υλικϊν από πιςτοποιθμζνο φορζα 

δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από επίςθμουσ - 
αναγνωριςμζνουσ μεταφραςτζσ. Ρροςφορζσ χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςιμανςθ και τα προαναφερόμενα 
πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςυνοδευόμενα από επίςθμεσ μεταφράςεισ, δεν γίνονται αποδεκτά για ςυμμετοχι ςτον 
διαγωνιςμό                               

15. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ υπθρεςίεσ 
(Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα δείγματα. 

16. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , δεν κα παραλαμβάνεται από τθν 
επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

17. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με καινοφργια γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί 
να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01     

Επίςθσ: 

 Ππου αναφζρονται γάντια ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι 
 
 
 
 

Ο Συντάξασ Ελζγχκθκε & Κεωρικθκε  
 Ο Ρροϊςτάμενοσ 

Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Αποκικθσ 
 
 

 

Απόςτολοσ Γκοφνθσ Νικόλαοσ Ζξαρχοσ  

   

 
 

ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩΕΩ-ΞΝ6
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