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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

      Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Ευάγγελος Σίμος, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

συνοπτικό διαγωνισμό με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με 

κριτήριο κατακύρωσης, για κάθε υπό προμήθεια είδος, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, προσδιοριζόμενη 

αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων εκτελέσεως 

της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2016 

προϋπολογισμού 31.837,70€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 88 και 117 του Ν 4412/2016. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  δώδεκα (12) 

ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

σύμφωνα με τα άρθρα 66,117,120,και 121 (παρ 1γ) του Ν 4412/2016 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους 

με ποινή αποκλεισμού και δείγματα των προσφερόμενων ειδών που θα είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 44/2016 της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης (Κ. 

Βάρναλη 76-78) την Τετάρτη 23/11/2016 και  ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής.  

   

 

 

 

 

          



Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας 2016 διέπεται 

από τις διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

α) Του Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) με θέμα: ’’Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) με θέμα ’’Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων’’. 

γ) Του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.10) με θέμα: ’’Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης’’. 

δ) Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’. 

ε)   Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-

2006) με θέμα: ¨Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής¨. 

στ) Της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., έτους 2013. 

ζ)  Την αριθμ.1010/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζεται το    

      δικαίωμα υπογραφής των υπηρεσιακών εγγράφων της Δ/νσης   

      Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών  

      Υπηρεσιών κα Ζορμπά Ανθή 

ζ) Της μελέτης 44/2016 της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑ 16REQ005266066 2016-10-19. 

η) Απόφαση οικονομικής επιτροπής 162/2016  περί έγκριση διενέργειας 

προμήθειας των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης 

 

 

 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

α)  Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β)  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου), 

γ)  Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 

δ)  Το Αναλυτικό Τιμολόγιο 

δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

στ) Η Τεχνική Έκθεση της προμήθειας 

 



 Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην 

προσφορά του αναδόχου – περιέχονται στην υπ’ αριθμ.  44 / 2016 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από τον 

Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση προμήθειας 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 39.478,75 € συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 

έτους 2016. 

Ειδικότερα η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Πετρούπολης έτους 2016 με κωδικούς 15-6063.0005, 20-6063.0006, 

30-6063.0004, 35-6063.0004, 45-6063.0004, 70-6063.0005 και πιστώσεις 

5.000,00€, 15.000,00€, 6.000,00€, 5.000,00€, 2.200,00€, 7.500,00€ αντίστοιχα. 

 

 

 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας- Προϋποθέσεις παράτασης 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, καθορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για το τμήμα της 

προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πετρούπολης μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 

11β του Ν.4412/16 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από 

την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 

λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια 

ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 



συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ποσού 

στο οποίο καταρτίζεται n σύμβαση, κατατίθεται δε με εγγυητική επιστολή πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 72 

του Νόμου 4412/16. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 

Ν.4412/16, η οποία σχετίζεται με αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

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

αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 

της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική 

ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών μελών το δικαίωμα να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις. Θα συνοδεύεται 

δε από επίσημη μετάφρασή στην Ελληνική.  

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

άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 7ο 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 

συνοπτικό διαγωνισμό, μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά με το 

διαγωνισμό, προσερχόμενοι στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα. Φ. 

Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο 213 2024409/456 (fax 213 2024418) ή από 



την ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης στον δικτυακό τόπο: 

www.petroupoli.gov.gr . 

 

 

Άρθρο 8ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 
διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  
(β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  
(γ) Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
της παρούσης  
(δ) Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον κάποιος από τους 
κοινοπρακτούντες δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 
διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο 1ο άρθρο της παρούσας. 

2. Ο καταθέτων την προσφορά κάποιου διαγωνιζόμενου, εφόσον δεν είναι ο 

ίδιος ο κατά νόμο εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου, πρέπει να φέρει 

εξουσιοδότηση για την επίδοση του φακέλου της προσφοράς και για την 

υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δημόσια, στον 

παραπάνω χρόνο, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους των 

προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η 

αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, 

αναγράφεται ο αύξων αριθμός του. Ο ίδιος αριθμός αναγράφεται και στο 

σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση μη αποδοχής 

κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν 

παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται 

ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά. 

http://www.petroupoli.gov.gr/


4. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε 

λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση 

προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την διακήρυξη οριζόμενης ώρας 

λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά 

την ώρα αυτή. 

5. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς γίνονται αποδεκτές εφόσον 

φθάσουν στο Δήμο ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο μέχρι την 

προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αυτές οι προσφορές 

πρωτοκολλούνται, παραλαμβάνονται την ημέρα του διαγωνισμού και πριν 

την έναρξη του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή και αριθμούνται 

πρώτες.  

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της 

διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

για το Διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Κατάρτιση και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

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

διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει 

τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια 

διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που 

θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα 

στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 



χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή 

συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α΄188).  

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

αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov 

oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  

 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του 

παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) 

. 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

 

Άρθρο 11ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν  επί 

ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 



Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

1.Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν 

και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες) 

2.Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές όπου να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008. 



 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 

 Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές όπου : 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους        

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της   

παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν 

σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν 

έχουν βρεθεί σε καμία από τις λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της 

παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονομικός 

φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 

τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 

επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας 

εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 



αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν 

τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα 

καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του 

αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το 

χρονικό αυτό διάστημα. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο 

συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους 

ιδιότητα. 

 

 

Δ.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Δ.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

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

ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε 

προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για 

τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου 

του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. Tην έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

ii. Tην έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά.  



iii. Tο μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας. 

iv. Tον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού 

νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό 

αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 

v. Tον συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης. 

vi. Ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται 

αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

vii. Ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον 

τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία. 

viii. Ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει 

η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό 

μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού 

φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή. 

ix. Ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ 

αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

 

 

 

 

Ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) 

ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

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

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

οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας 

(ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

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

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 

και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 



καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 

για τους ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 

τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 

οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 

πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  

΄καθώς   και τις μεταβολές του. 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

►Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν 

ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν : 

α) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου,. 

δ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. όταν ο προσφέρων είναι 

συνεταιρισμός 

ε) Κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, όταν προσφέρων 

είναι ένωση ή κοινοπραξία. 

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε 

πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  



β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Άρθρο 12ο 

Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα τα 

δικαιολογητικά καθώς και τα δείγματα των προσφερομένων ειδών που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς 

του προσφέροντα. 

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

του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, στα περιεχόμενα του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

 

Άρθρο 13ο 

Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με 

συμπλήρωση από  τους συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών 

προσφορών. 

Η τιμή του κάθε είδους της προμήθειας δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες 

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

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 

αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής 

προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ».  

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

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

έχουν προσφερθεί δωρεάν.  



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

απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως 

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

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/16.  

 

 

Άρθρο 14ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου 

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

γικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσ-

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

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 100 του 

Ν.4412/2016.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", 

"Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν 

αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο 

(εκτός από τα prospectus).  

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

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  



Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν 

ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ 

αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, καταρτίζεται πίνακας στον οποίο σε 

κάθε είδος υπάρχει κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με την μικρότερη 

τιμή σε φθίνουσα σειρά και στη συνέχεια καταρτίζεται νέος πίνακας με τους 

μειοδότες και τα είδη στα οποία ο καθένας μειοδοτεί.  

Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 

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

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και δ) των παραπάνω πινάκων. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής η οποία ανακηρύσσει και τους προσωρινούς 

αναδόχους και τα αναδοχής καθενός. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης 

της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επίθ της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών κοινοποιεί αμέσως την 

απόφαση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

 

Άρθρο 15ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

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

Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα(10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 



πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας  

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

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση, για τους: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

δ. ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 

ε. ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Άρθρο 16ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

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

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για 

μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

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

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης 

 

 

 

Άρθρο 17ο 

Σύναψη Συμφωνητικού 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 

της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 



ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 

Άρθρο 18ο 

Τρόπος πληρωμής – εξόφληση 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 

τμηματική παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα 

αυτών. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της 

αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν 

οι οριζόμενες νόμιμες  κρατήσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μέσα 

σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 

πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς 

πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα αντίστοιχα 

χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

Πετρούπολης. 
 

 

Άρθρο 19ο 

Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που 

έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 (ήτοι 

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

που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

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

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

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

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

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 



(ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

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

 

 

Άρθρο 20ο 

Μονομερής λύση της σύμβασης 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της, εφόσον: 

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

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

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

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

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

 

 

Άρθρο 21ο 

Δικαστική προστασία - Ενστάσεις 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της 

οικονομικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

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

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

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

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του 

Ν.4412/16. 



Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 

της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός 

από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε 

εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών 

προμηθειών. 

Άρθρο 22ο 

Παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με 

τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, στα σημεία του Δήμου που θα υποδειχθούν 

από την αρμόδια υπηρεσία. 

Άρθρο 23ο 

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 
1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 

208 του Ν. 4412/16 και από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του 
Ν.4412/16 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. 

2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης του κάθε 
είδους προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή του κατά την 
ημερομηνία και ώρα που βάσει της ειδοποίησης του προμηθευτή θα 
παραδοθεί αυτό.  

3. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην 
παραπάνω ημερομηνία, η Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό 
διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία. 
Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των υλικών  θα κληθεί να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 
παραλαμβανόμενων ειδών. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός 
έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και υπό την επιφύλαξη της 
ανταπόκρισής τους κατά την χρήση τους και την χρησιμοποίησή τους 
από τους εργάτες – τεχνίτες για τους οποίους προορίζονται. 
Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης, στο οποίο μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των 
παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί: 
(i) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν ή  



(ii) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν με παρατηρήσεις λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή  
(iii)   Τα υπό προμήθεια είδη να απορριφθούν. 

6. Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με παρατηρήσεις, 
στο σχετικό πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν 
από τους όρους της σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα 
τη γνώμη της για το αν τα υπό προμήθεια είδη είναι κατάλληλα ή όχι για 
τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό 
προμήθεια ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι αυτά 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, 
με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια ειδών επηρεάζουν την 
καταλληλότητα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα 
από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα 
υπό προμήθεια είδη απορρίπτονται. 

7. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
ελέγχους. 

8. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό 
προμήθεια ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε μια τέτοια 
περίπτωση συγκροτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 221, παρ.11β του 
Ν.4412/16 δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 
οποία προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη 
σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται 
παραπάνω για την πρωτοβάθμια Επιτροπή. 

9. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της εν λόγω Επιτροπής 
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον Τα υπό προμήθεια είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 
εισπράττονται με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

11. Τα υπό προμήθεια είδη τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 
μετά την οριστική παραλαβή του από το Δήμο. 



Άρθρο 24ο 

Υπέρβαση προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας 

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς 

εντός του ποσού προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το 

δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως 20% τον 

προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται 

υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. 

 

 

Άρθρο 25ο 

Αυξομείωση ποσοτήτων της προμήθειας 

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των 

υπό προμήθεια ειδών. Η αύξηση της ποσότητας για κάθε ένα από τα υπό 

προμήθεια είδη μπορεί να γίνει μέχρι το όριο που δεν θα επιφέρει υπέρβαση 

του προϋπολογισμού της προμήθειας, ενώ η μείωση μπορεί να γίνει μέχρι 

ποσοστό 30% της ποσότητας του υλικού που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

Άρθρο 26ο 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η 

σχετική νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Άρθρο 27ο 

Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 44/2016 μελέτης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Άρθρο 28ο 

Δημοσίευση της παρούσης 

Η παρούσα προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ1 περ γ΄του άρθρου 121 του 

Ν4412/2016. Επιπροσθέτως, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.petroupoli.gov.gr . 

 

Πετρούπολη  10 /11/2016 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ 

http://www.petroupoli.gov.gr/


                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πετρούπολη 10 /11/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.:  20663 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                             

Ταχ.Δ/νση  :    Κ. Βάρναλη  76-78   
Ταχ. Κωδ.  :    132 31 

Πληρ.         : Παπαδοπούλου Φανή    

Τηλ.           :  2132024409    
FAX           : 2132024418     
                                          ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

             Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό 

Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, 

τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος, για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως της 

προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας 2016 προϋπολογισμού   31.837,70€ 

πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι 39.478,75€  συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ σύμφωνα με την 

αριθμ. 44/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Κάθε προσφορά που θα κατατεθεί θα συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από 

δείγματα των προσφερόμενων ειδών που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης 44/2016. 

CPV 35113400-3     ΚΑ 15.6063.0005, 20.6063.0006, 30.6063.0004, 35.6063.0004, 

45.6063.0004, 70.6063.0005 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι ο Δήμος  Πετρούπολη και στο 

χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία . 

Γλώσσα σύνταξης της προσφοράς η  Ελληνική. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 11/11/2016 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 7678 ΤΚ 13231 μέχρι την 22/11/2016 ή μπορεί να 

κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής  του διαγωνισμού είναι 23/11/2016 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου 

Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω 

αναφέρεται. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στα άρθρα 11,12 και 13 της διακήρυξης του διαγωνισμού . 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμη-

θειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78.  Τηλ.: 213 2062409 – 213 

2024456, ΦΑΞ: 213 - 2024418 αρμόδιος κ Παπαδοπούλου Φανή. Το πλήρες κείμενο 

της διακήρυξης και της αριθμ 44/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης 

www.petroupoli.gov.gr.                            

                                                                                        Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

   

                           ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ   

http://www.petroupoli.gov.gr/


     

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 44 /2016 
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.478,75 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2016 
 

 

«ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016» 



           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πετρούπολης  για το έτος 2016.  

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών βασίζονται σε 

αυτές που περιλαμβάνει η 53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) 
με τίτλο «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 
  Οι εν λόγω προδιαγραφές εξειδικεύονται για κάθε ένα από τα υπό 
προμήθεια είδη ως κάτωθι: 
 
 
1.   Δερματοπάνινα γάντια 

Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς 
μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον 
όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι σε κήπους, 
μηχανοτεχνίτες. 

Χαρακτηριστικά :  

 Ολικό μήκος από 20 έως 25 cm και πάχος 1 – 1,2 mm.  

 Η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από 
δέρμα βοοειδών. 

 Το πίσω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα με 
μανσέτα ασφαλείας και ελαστική ταινία σύσφιξης.   

Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388. 
Με επίπεδα μηχανικών αντοχών τουλάχιστον 4, 1, 4, 4 που σημαίνει : 

 4 (τριβή). 

 1 (κοπή με λεπίδα). 

 4 (διάσχιση). 

 4 (διάτρηση). 
Σήμανση : 

 CE. 

 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  
 
 
 
 

    Είδη ατομικής προστασίας 2016 



2.    Γάντια από P. V. C. 
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και 

βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, σε 
καθαρισμούς κάδων ή σε νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 30 cm και πάχος 1 mm. 
Υλικό κατασκευής P. V. C. και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 

υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1 που σημαίνει : 

 3 (τριβή). 

 1 (κοπή με λεπίδα). 

 2 (διάσχιση). 

 1 (διάτρηση). 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 374. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 
2, 1, καθώς και εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

 
 
3. Γάντια από νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά 
μηχανικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό 
κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό, για 
υψηλή προστασία και ελαστικότητα στις κλειδώσεις των δακτύλων. 

Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1 που σημαίνει : 

 3 (τριβή) 

 1 (κοπή με λεπίδα) 

 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 374. 
Σήμανση: 

 CE. 

 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 
Χ, 1, καθώς και εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

 
 
4. Γάντια από ύφασμα και  νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης 
μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό  περιβάλλον όπως στα 
συνεργεία συντήρησης σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm.  
Εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από 

χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.   
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2 που σημαίνει : 

 3 (τριβή) 



 1 (κοπή με λεπίδα) 

 2 (διάσχιση) 

 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388  
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

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

 
 
5. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (από latex) 

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. 
Από φυσικό ελαστικό latex, με πούδρα, με καλή εφαρμογή και αφή . 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100  τεμάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
 
 
6. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (από νιτρίλιο) 

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100  τεμάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
 

 
7. Γάντια μονωτικά 
 Πεδίο εφαρμογής : Εργασίες σε χαμηλή τάση. 
 Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς 

ραφές.  
 Πρότυπο : ΕΝ 60903. 

Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς. 

 00 (Προστασία μέχρι 500 V). 

 RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, 
ψύχος). 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 



 Έτος και μήνας κατασκευής. 

 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής.  
 
 

8. Γάντια συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης:  συγκολλήσεις.  
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο 
δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις 
λειωμένων μετάλλων.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.  
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407  
Σήμανση:  

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  

 και οι κωδικοί 3, 1, 2,1  

 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 
 
 

9. Γυαλιά μάσκα (goggles) 
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες 

(υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ. α.). 
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει 

την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο 
στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο 
κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

Πρότυπο : ΕΝ 166. 
Σήμανση στο πλαίσιο : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

 Β Μηχανική αντοχή. 

 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

 4 προστασία από σκόνη. 
Σήμανση στον οπτικό δίσκο : 

 1 οπτική κλάση. 

 Β μηχανική αντοχή. 

 Κ προστασία έναντι τριβής. 

 Ν Αντιθαμβωτική επένδυση. 

 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 
 
 
10. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
 Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής 
ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες 
στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 

Πρότυπo : ΕΝ 166, 169. 



Σήμανση στους βραχίονες : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

 F Μηχανική αντοχή. 
Σήμανση στον οπτικό δίσκο : 

 1 οπτική κλάση. 

 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. 

 F Μηχανική αντοχή. 

 Κ προστασία έναντι τριβής. 
 
 
11. Ασπίδιο προστασίας από υγρά  

Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς κάδων.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, 

επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η 
προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που 
περιλαμβάνεται 

Πρότυπα: ΕΝ 166  
Σήμανση:  
• Στο στήριγμα:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  

 F Μηχανική αντοχή  
• Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  
• F Μηχανική αντοχή  
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.  
• Ν προστασία έναντι θάμβωσης.  
• Κ προστασία έναντι τριβής 

 
 
12. Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα και κεφαλόδεμα  

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου . 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή 
στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.  
Πρότυπο : ΕΝ 166. 
Σήμανση στο στήριγμα : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

 F Μηχανική αντοχή. 
Σήμανση στον οπτικό δίσκο : 

 1 οπτική κλάση. 

 F μηχανική αντοχή. 
 
 
13. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια.  



Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι 
μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση  

Πρότυπο: ΕΝ 166,175  
Σήμανση:  
• Στο πλαίσιο :  

• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή  

• Στον οπτικό δίσκο:  
• 1 Οπτική κλάση  
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης  
• F Μηχανική αντοχή  
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να 
χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 
παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ.ΕΝ 169. 
 
 
14. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς 

δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να 
επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το 
χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass.  

Πρότυπο: ΕΝ 166,175  
Σήμανση:  

• Στο πλαίσιο:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή  
• Στον οπτικό δίσκο:  
• 1 Οπτική κλάση  
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης  
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να 
χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 
ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ.ΕΝ 
169. 
 
 
15. Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα 
       Πεδίο χρήσης : Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από 
σκόνη. 

Χαρακτηριστικά : Φιλτρομάσκα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με  βαλβίδα,  θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.  

Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες 
υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι 
δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπο : ΕΝ 149. 
Σήμανση : 
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής : 

 CE. 



 FFP1. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής και ημερομηνία 
λήξης. 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
 
 
16. Μάσκα προσώπου μίας χρήσης  
       Πεδίο χρήσης : Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από 
σκόνη. 

Χαρακτηριστικά : Φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.  

Πρότυπο : ΕΝ 149. 
Σήμανση : 
Η μάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής : 

 CE. 

 FFP1. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής και ημερομηνία 
λήξης. 

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
 

 
 
17. Μάσκα ημίσεως προσώπου  
Χαρακτηριστικά:  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα 
καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά 
φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που 
παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 
εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.  
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα  
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα 
εξής:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και 

ημερομηνία λήξης).  
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 
 
18. Ανακλαστικό γιλέκο 

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα 
(απορριμματοφόρα, καθαριότητα), σε δρόμους πλατείες κλπ. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα με δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.  Ειδικότερα : 

 Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και στο εμπρός αριστερό και δεξιό μέρος θα 
υπάρχουν από μία διαιρούμενη τσέπη και το σήμα του Δήμου με τη 
φράση «ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο επάνω εμπρός αριστερό 
μέρος του.  



 Θα φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. 
     Το γιλέκο και οι τσέπες θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου 

Velcro. 

 Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο το βαμβάκι (15 %) 
και ο πολυεστέρας (85 %), καθώς προσφέρουν τον  καλύτερο 
συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

 Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη Medium (M), Large (L), Extra 
Large (XL) και Extra Extra Large (XXL). 
Πρότυπα : ΕΝ 340, ΕΝ 471. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2, 2 . 
 
 

19.  Αδιάβροχη ποδιά 
Πεδίο χρήσης : πλύσιμο κάδων, αυτοκινήτων κλπ. 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από συνθετικό υλικό. 
Πρότυπα : ΕΝ 340, 467. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος 
κατασκευής. 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
 
 
20.  Ποδιά συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις  
Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα 

(κρούτα).  
Πρότυπα: ΕΝ 370  
Σήμανση:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο  

πιστοποίησης, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 
 
21. Στολή προστασίας από χημικά (μίας χρήσης) 

Πεδίο χρήσης : σε ψεκασμούς, βαφές. 
Χαρακτηριστικά : Ενιαίες στολές (garmernt) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά 

που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ 
παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

Πρότυπα : ΕΝ 340, 463. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος 
κατασκευής. 



 Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών (βλ. σχήμα 
10 παρακάτω) και οι κωδικοί 4 για προστασία από αερολύματα 
(spray), 5 για προστασία από σκόνες και 6 για προστασία από 
πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 

 
 

22.  Γαλότσες  
Πεδίο χρήσης : εργασίες στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά : Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με 

αντιολισθητική σόλα και προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι 
διάτρησης. 

Πρότυπο : ΕΝ 344, 345. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. 

 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S5 που συμβολίζει : 

 Προστασία δακτύλων. 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
Αντιστατικές ιδιότητες 

 
 

23.  Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους 
Πεδίο χρήσης : εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγων στην ύπαιθρο 

κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά : Γαλότσες ασφαλείας, από ειδικό μείγμα PVC, με 

αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα και μύτη από ατσάλι. Ανθεκτική σε λάδι, 
βενζίνη και γράσο. Θα πρέπει δε να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή 
διηλεκτρικής αντοχής σε όλη τη γαλότσα σε τουλάχιστον 5 kV. 

Πρότυπο : ΕΝ 344, 345. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. 

 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S5 που συμβολίζει : 

 Προστασία δακτύλων. 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
Αντιστατικές ιδιότητες 
 
 

24. Άρβυλα ασφαλείας  
Πεδίο χρήσης :  Για όλες τις εργασίες. 
Χαρακτηριστικά : Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 

προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345. 
Σήμανση : 

 CE. 



 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει : 

 Προστασία δακτύλων. 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

 Αντιστατικές ιδιότητες. 

 Στη σόλα oil resistant. 
 
 
25.  Άρβυλα ασφαλείας για ηλεκτρολόγους 

Πεδίο χρήσης : εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγων. 
Χαρακτηριστικά : ίδια με τις κοινά άρβυλα, αλλά θα πρέπει να έχουν    
αντεπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε τουλάχιστον 5 kV. 
Πρότυπο : ΕΝ 344, 345. 
Σήμανση : 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει : 

 Προστασία δακτύλων. 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

 Αντιστατικές ιδιότητες. 

 Στη σόλα oil resistant. 
 
 

26. Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 V 
Πεδίο εφαρμογής : Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα μονωτικά 

γάντια (είδος Νο 7). 
Χαρακτηριστικά : σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή για κάθε ένα από 

τα είδη αυτά. 
Πρότυπο : ΕΝ 60900 
Σήμανση : 

CE. 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς. 
Έτος κατασκευής. 
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής. 

 
 
27. Κόφτης - απογυμνωτής καλωδίων 1.000 V 

Πεδίο εφαρμογής : Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα μονωτικά 
γάντια (είδος Νο 7). 

Χαρακτηριστικά : σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή για κάθε ένα από 
τα είδη αυτά. 

Πρότυπο : ΕΝ 60900 
Σήμανση : 

CE. 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς. 



Έτος κατασκευής. 
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής. 

 
 
28  Κατσαβίδια (σετ 7 τεμ.)  

Πεδίο εφαρμογής : Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα μονωτικά 
γάντια (είδος Νο 7). 

Χαρακτηριστικά : σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή για κάθε ένα από 
τα είδη αυτά. 

Πρότυπο : ΕΝ 60900 
Σήμανση : 

CE. 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς. 
Έτος κατασκευής. 
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής. 

 
 
29. Μυτοτσίμπιδο 

Πεδίο εφαρμογής : Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα μονωτικά 
γάντια (είδος Νο 7). 

Χαρακτηριστικά : σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή για κάθε ένα από 
τα είδη αυτά. 

Πρότυπο : ΕΝ 60900 
Σήμανση : 

CE. 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς. 
Έτος κατασκευής. 
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής. 

 
 
30. Επιγονατίδες 

Θα είναι κατασκευασμένες ως εξής : 
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές 

ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. 
Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με αυτοσύνδετες 

ταινίες τύπου Velcro. 
 
 
31. Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης 
Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι 
αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με 
εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ  
Ύψος: 50 cm  
Βάρος: 2,2 . 2,4 Kg  
Μορφή:  



Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την 
απόλυτη ισορροπία. Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον 
άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  
Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους.  
Χρωματισμός : 
Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό 
D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.  
 

Χρώμα 1  2  3  4  Παρ/ντας 
Φωτειν/τας 
β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11 

 
Αντανακλαστική μεμβράνη  
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΦΕΚ 954 / 86).  
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό 
πρότυπο.  
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του 
ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους . μέλους της Ε. Ε.  
Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης. 
 
 
32. Νιτσεράδα (αδιάβροχο κουστούμι) 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε 
ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.  

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι : 

 Αδιαβροχοποίηση 3. 

 Διαπνοή 3. 

 Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  

 Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα 
τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. 

 Διπλή πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro ή φερμουάρ που 
κλείνει μέχρι επάνω. 

 Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες. 
 
 
33. Καπέλο θερινό,  τύπου τζόκεϋ.  

Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 65% πολυεστέρα και 35% 
βαμβάκι και το μέγεθός του θα είναι ρυθμιζόμενο. 

 
 

34.  Καπέλο χειμερινό, τύπου τζόκεϋ. 
Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετική γούνα, αυτί προστασίας για τα 

αυτιά και ύφασμα πολυαμίδιο, φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.  
Το δε μέγεθός του θα είναι ρυθμιζόμενο. 



35.  Φόρμα μηχανικών 
Θα είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι με εξωτερικές τσέπες και 

επιπλέον ενισχύσεις στις τσέπες και στα γόνατα. Θα είναι τύπου τιράντα ή 
σακάκι παντελόνι ή ολόσωμη με μανίκια ανάλογα με τις ανάγκες και το 
μέγεθος του κάθε εργαζόμενου. Το χρώμα θα είναι επιλογή της Διεύθυνσής 
τους 

 
 

36. Σακάκι  
Θα είναι βαμβακερό, με μακριά μανίκια το χειμερινό, με κοντά το 

καλοκαιρινό, θα κλείνει με κουμπιά και γενικά θα είναι κατάλληλο ως 
προστατευτική ενδυμασία για τους μαγείρους, λαντζέρηδες και εργαζόμενους 
στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το 
χρώμα του θα είναι επιλογή της Διεύθυνσής τους. 
 
 
37. Σκούφος μαγείρων 
Θα είναι λευκός,  βαμβακερός και θα έχει ύψος. 
 
 
38. Σαμπό 

Συνθετικά σαμπό κατάλληλα για εργαζόμενους σε μαγειρία, με 

αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής, 100% ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, 

χωρίς ραφές, να μπορούν να αποστειρωθούν μέχρι και 60Βαθμούς Κελσίου 

και να είναι ανθεκτικά στα περισσότερα χημικά. Επίσης πρέπει να είναι 

αντιολισθητικά ανατομικά και άνετα με εργονομιακή φόρμα, αντιβακτηριακά 

και αθόρυβα στο περπάτημα καθώς και UNISEX. 

 
 
39. Ποδιά βαμβακερή 

Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα και ανεξίτηλο χρώμα, με μία τσέπη 
στο στήθος και μία μεγάλη κάτω. Με λευκό ρέλι και κορδόνια δεξιά – 
αριστερά. Το χρώμα του θα είναι επιλογή της Διεύθυνσής τους. 

 
 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος, από τα ανωτέρω, στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς 
από το ελεύθερο εμπόριο. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 
προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, 
τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη 
διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε : 39.478,75 € 

(τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτά). 

 
 



Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Πετρούπολης έτους 2016 με κωδικούς 

15-6063.0005 με   5.000,00€ 
20-6063.0006 με 15.000,00€ 
30-6063.0004 με   6.000,00€ 
35-6063.0004 με   5.000,00€ 
45-6063.0004 με   2.200,00€ 
70-6063.0005 με   7.500,00€ 
Δηλαδή συνολικά διατιθέμενη δαπάνη 40.700€ (σαράντα χιλιάδες 

επτακόσια ευρώ). 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π. 

 
 
 
 
 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                        
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
 
 
 
                                          ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1O 
«Δερματοπάνινα γάντια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:3,50  
Ολογράφως: Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2O 
«Γάντια από P. V. C.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 
με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:1,30  
Ολογράφως: Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3O 
«Γάντια από νιτρίλιο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:3,30  
Ολογράφως: Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4O 
«Γάντια με ύφασμα και νιτρίλιο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:1,60 
Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά. 
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ΑΡΘΡΟ 5O 
«Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (σε συσκευασία των 100)», από φυσικό 
ελαστικό latex, ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή μίας συσκευασίας  
Αριθμητικώς:4,30  
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6O 
«Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (σε συσκευασία των 100 )», από νιτρίλιο, ήτοι 
προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή μίας συσκευασίας  
Αριθμητικώς:8,70  
Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7O 
«Γάντια μονωτικά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:32,00  
Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8O 
«Γάντια συγκολλητών», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 
με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:7,00  
Ολογράφως: Επτά ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9O 
«Γυαλιά μάσκα (goggles)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:10,50  
Ολογράφως: Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10O 
«Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία», ήτοι προμήθεια και παράδοση 
σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για 
το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 



Τιμή μίας συσκευασίας  
Αριθμητικώς:12,00  
Ολογράφως: Δώδεκα  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11O 
«Ασπίδιο προστασίας από υγρά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:6,50  
Ολογράφως: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12O 
«Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα και κεφαλόδεμα», (για κλαδέματα με χρήση 
βενζινοπρίονου), ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:8,80  
Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13O 
«Γυαλιά για οξυγονοκολλητές», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή μίας συσκευασίας  
Αριθμητικώς:10,00  
Ολογράφως: Δέκα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14O 
«Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή μίας συσκευασίας  
Αριθμητικώς:13,00  
Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15O 
«Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα», ήτοι προμήθεια και παράδοση 
σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για 
το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:1,30  
Ολογράφως: Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά. 
 



ΑΡΘΡΟ 16O 
«Μάσκα προσώπου μιας χρήσης», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:0,10  
Ολογράφως: Δέκα  λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17O 

«Μάσκα ημίσεως προσώπου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:17,00  
Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18O 
«Ανακλαστικό γιλέκο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 
με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:10,00 
Ολογράφως: Δέκα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19O 
«Αδιάβροχη ποδιά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:15,00  
Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20O 
«Ποδιά συγκολλητών», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 
με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:20,00  
Ολογράφως: Είκοσι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21O 
«Στολή προστασίας από χημικά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  



Αριθμητικώς:11,00  
Ολογράφως: ΄Εντεκα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22O 
«Γαλότσες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:17,00   
Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 23O 
«Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε 
άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:30,00   
Ολογράφως: Τριάντα ευρώ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24O 
«Άρβυλα ασφαλείας με βαθμό προστασίας S3», ήτοι προμήθεια και 
παράδοση σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται 
ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:28,00 
Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25O 
«Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους», ήτοι προμήθεια και 
παράδοση σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται 
ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:60,00  
Ολογράφως: Εξήντα ευρώ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26O 
«Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε 
άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:25,00 
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 27O 
«Κόφτης - απογυμνωτής καλωδίων 1.000 V», ήτοι προμήθεια και παράδοση 
σε άριστη κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για 
το συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:25,00 
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28O 
«Κατσαβίδι (σετ 7 τεμ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 
με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου   
Αριθμητικώς:35,00 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ    
 
 
ΑΡΘΡΟ 29O 
«Μυτοτσίμπιδο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου   
Αριθμητικώς:30,00 
Ολογράφως: Τριάντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30O 
«Επιγονατίδες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:20,50  
Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31O 
«Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση, με προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το 
συγκεκριμένο είδος στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός ζεύγους  
Αριθμητικώς:8,00  
Ολογράφως: Οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32O 
«Νιτσεράδα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου   



Αριθμητικώς:45,00  
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 33O 
«Καπέλο θερινό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:4,00  
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 34O 
«Καπέλο χειμερινό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:8,00  
Ολογράφως: Οχτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 35O 
«Φόρμα μηχανικών», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Το χρώμα της θα είναι επιλογή της Διεύθυνσής τους. 
Τιμή μιας ρόμπας   
Αριθμητικώς:25,00  
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 36O 
«Σακάκι», θα είναι βαμβακερό, με μακριά μανίκια το χειμερινό, με κοντά το 
καλοκαιρινό,  θα κλείνει με κουμπιά και γενικά θα είναι κατάλληλο ως 
προστατευτική ενδυμασία για τους μαγείρους, λαντζέρηδες και εργαζόμενους 
στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το 
χρώμα του θα είναι επιλογή της Διεύθυνσής τους. 
Τιμή ενός σακακιού  
Αριθμητικώς:20,00 
Ολογράφως: Eίκοσι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 37O 
«Σκούφος μαγείρων», να είναι λευκός, βαμβακερός και να έχει ύψος. 
Τιμή ενός σκούφου   
Αριθμητικώς:8,00 
Ολογράφως: Οχτώ ευρώ. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 38O 
«Σαμπό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, με 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται ειδικότερα για το συγκεκριμένο είδος 
στην τεχνική έκθεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
Αριθμητικώς:40,00 
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39O 
«Ποδιές», θα είναι από ύφασμα βαμβακερό, ανεξίτηλο με τσέπες. 
Τιμή ενός τεμαχίου 
 Αριθμητικώς:18,00 
Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1O 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό  του Δήμου Πετρούπολης  για το έτος 2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2O 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για 

το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πετρούπολης  για το έτος 2016.  
 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα : 
α) Του Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) με θέμα: ’’Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) με θέμα ’’Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων’’. 

γ) Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.10) με θέμα: ’’ Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης ’’. 

δ) Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’. 

ε)   Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-
2006) με θέμα: ¨Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής¨. 

στ) Της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., έτους 2013. 
 

 
 
 
 

    Είδη ατομικής προστασίας  2016 
 



ΑΡΘΡΟ 3Ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α)    Η σχετική πρόσκληση,  

β)    Το Περιγραφικό τιμολόγιο, 

γ)    Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου), 

δ)    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

ε)    Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ)  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ζ)    Η Τεχνική έκθεση.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του 
Ν.4412/2016). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης 
για την συγκεκριμένη σύμβαση θα ληφθεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για 
το κάθε είδος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό πληροί της τεχνικές 
προδιαγραφές. Είναι προφανές ότι για την συγκεκριμένη σύμβαση μπορεί να 
προκύψουν περισσότεροι του ενός οικονομικοί φορείς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Εγγυήσεις 

Για την παρούσα προμήθεια δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής γιατί θα 
διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. Απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
 
 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  

Δημοσίευση 
Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης πριν την υπογραφή αυτής θα 
τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4412/16. Ως χρόνος έναρξης της 
διαδικασίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η προθεσμία παραλαβής προσφορών θα 
καθοριστεί στη διακήρυξη και σε κάθε περίπτωση θα υπερβαίνει τις δώδεκα 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  
Σύμβαση 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ο κάθε 
οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να 
έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, αυστηρά στην προθεσμία που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή, για την υπογραφή αυτής. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  

Τρόπος και χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο σύνολο τους, στο χώρο που θα 
υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε 20 
(είκοσι) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την 
ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια αποδεικτικό, θεωρημένο 
από κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης των υπό προμήθεια ειδών, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν είδη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Παράταση του χρόνου παράδοσης   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη  μέσα 
στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πετρούπολης  μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, 
παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 



γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια 
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 
Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16: 
1. Αν τα υπό προμήθεια είδη  φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιμο 5%. 

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

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 
φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Σύμβασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  

Έκπτωση του αναδόχου   
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο προμηθευτής εφόσον συντρέχουν 
οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 
 

 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 

12. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
208 του Ν. 4412/16 και από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του 
Ν.4412/16 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. 

13. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης του κάθε 
είδους προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή του κατά την 
ημερομηνία και ώρα που βάσει της ειδοποίησης του προμηθευτή θα 
παραδοθεί αυτό.  

14. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην 
παραπάνω ημερομηνία, η Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό 
διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία. 
Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των υλικών  θα κληθεί να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

15. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 
παραλαμβανόμενων ειδών. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός 
έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση και υπό την επιφύλαξη της 
ανταπόκρισής τους κατά την χρήση τους και την χρησιμοποίησή τους 
από τους εργάτες – τεχνίτες για τους οποίους προορίζονται. 
Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

16. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης, στο οποίο μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των 
παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί: 
(i) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν ή  
(ii) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν με παρατηρήσεις λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή  
(iii)   Τα υπό προμήθεια είδη να απορριφθούν. 

17. Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με παρατηρήσεις, 
στο σχετικό πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν 
από τους όρους της σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα 
τη γνώμη της για το αν τα υπό προμήθεια είδη είναι κατάλληλα ή όχι για 
τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό 
προμήθεια ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι αυτά 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, 
με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια ειδών επηρεάζουν την 
καταλληλότητα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα 
από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα 
υπό προμήθεια είδη απορρίπτονται. 

18. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
ελέγχους. 

19. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό 



προμήθεια ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε μια τέτοια 
περίπτωση συγκροτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 221, παρ.11β του 
Ν.4412/16 δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 
οποία προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη 
σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται 
παραπάνω για την πρωτοβάθμια Επιτροπή. 

20. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της εν λόγω Επιτροπής 
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον Τα υπό προμήθεια είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 
εισπράττονται με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

21. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

22. Τα υπό προμήθεια είδη τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 
μετά την οριστική παραλαβή του από το Δήμο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δήμου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που 
παρακολουθεί τις αποθήκες του Δήμου θα  εκδώσει  δελτίο εισαγωγής των 
υπό προμήθεια ειδών και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 
σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 



 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  

Τρόπος πληρωμής 
Μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εκδίδεται σχετικό 
χρηματικό ένταλμα της συμβατικής τους αξίας, το οποίο και εξοφλείται από 
την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 200 του 
Ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, 
για την οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που 
τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής Προμήθειας 
βαραίνει τον εν λόγω φορέα. 

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17Ο  
Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 

Εφ’ όσον οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο αντίστοιχος 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π. 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας των εργαζομένων του Δήμου για το έτος 2016. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα : 
 

α) Του Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) με θέμα: ’’Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) με θέμα ’’Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων’’. 

γ) Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.10) με θέμα: ’’ Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης ’’. 

δ) Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’. 

ε)   Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-
2006) με θέμα: ¨Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής¨. 

στ) Της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., έτους 2013. 
 

 
 
 

 

       Είδη ατομικής προστασίας  2016 



ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ποιότητα των ειδών 

Όλα τα είδη θα είναι επώνυμα και θα πληρούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αντιστοιχούν στο καθένα, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και όσα ισχύουν βάσει 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Προδιαγραφές – Προέλευση 

Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης θα διαθέτουν τις κατά νόμο για το είδος 
τους εγκρίσεις κυκλοφορίας, για όσα απαιτείται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Παράδοση ειδών 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες 
των εργαζομένων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Εξοφλητικός λογαριασμός  

Ο εξοφλητικός λογαριασμός (ΧΕΠ) θα εκδοθεί άμεσα, σύμφωνα με τις 
παραδόσεις των ειδών ατομικής προστασίας  και θα εξοφληθεί από την 
οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης των υλικών, εκδίδονται τα 
αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) σύμφωνα με τις 
παραδόσεις των ειδών τα οποία θα εξοφλούνται από την οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
Χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας των ειδών  

Ο χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας των ειδών για την παρούσα 
προμήθεια ορίζεται με την προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος των 12 (δώδεκα) ημερολογιακών μηνών. 

Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει δια υπεύθυνης δήλωσης 
του Ν.1599/95 από τον προμηθευτή. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8O 

Προσφερόμενη τιμή στα είδη 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση στο 

υποδεικνυόμενο σημείο των ειδών στο Δήμο μας. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 9O 

Υπέρβαση προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας 

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς 
εντός του ποσού προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το 
δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως: 20% τον 
προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται 
υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Αυξομείωση ποσοτήτων της προμήθειας 

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των 
υπό προμήθεια ειδών. Η αύξηση της ποσότητας για κάθε ένα από τα υπό 
προμήθεια είδη μπορεί να γίνει μέχρι το όριο που δεν θα επιφέρει υπέρβαση 
του προϋπολογισμού της προμήθειας, ενώ η μείωση μπορεί να γίνει μέχρι 
ποσοστό 30% της ποσότητας του υλικού που αναγράφεται στον 
προϋπολογισμό της μελέτης. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π. 

 
 
 
 
 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Eίδη ατομικής προστασίας 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
                              ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

       

α/α Περιγραφή Α. Τ. 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή (Euro) 

Συνολική 
Τιμή (Euro) 

1 Δερματοπάνινα γάντια 1 ζεύγη 651 3,50 2.278,50 

2 Γάντια από P. V. C. 2 ζεύγη 160 1,30 208,00 

3 Γάντια από νιτρίλιο 3 ζεύγη 302 3,30 996,60 

4 Γάντια με ύφασμα και νιτρίλιο 4 ζεύγη 200 1,60 320,00 

5 
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από φυσικό latex (σε 
συσκευασία των 100) 

5 συσκευασία 250 4,30 1.075,00 

6 
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από νιτρίλιο (σε 
συσκευασία των 100) 

6 συσκευασία 225 8,70 1.957,50 

7 Γάντια μονωτικά 7 ζεύγη 9 32,00 288,00 

8 Γάντια συγκολλητών 8 ζεύγη 32 7,00 224,00 

9 Γυαλιά μάσκα (goggles) 9 τεμ. 17 10,50 178,50 

10 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 10 τεμ. 152 12,00 1.824,00 

11 Ασπίδιο προστασίας από υγρά 11 τεμ. 4 6,50 26,00 

12 
Ασπίδιο προστασίαςγια κλάδεμα με χρήση 
βενζινοπρίονου 

12 τεμ. 12 8,80 105,60 

13 Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 13 τεμ. 5 10,00 50,00 

14 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 14 τεμ. 5 13,00 65,00 

15 Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα 15 τεμ. 570 1,30 741,00 

16 Φίλτρο προσώπου μιας χρήσης 16 τεμ. 2.150 0,10 215,00 

17 Μάσκα ημίσεως προσώπου 17 τεμ. 34 17,00 578,00 

18 Ανακλαστικό γιλέκο 18 τεμ. 167 10,00 1.670,00 

19 Ποδιά αδιάβροχη 19 τεμ. 22 15,00 330,00 

20 Ποδιά συγκολλητών 20 τεμ. 3 20,00 60,00 

21 Στολή προστασίας από χημικά μιας χρήσης 21 τεμ. 63 11,00 693,00 

22 Γαλότσες  22 ζεύγη 152 17,00 2.584,00 

23 Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους 23 ζεύγη 4 30,00 120,00 

24 Άρβυλα ασφαλείας με βαθμό προστασίας S3 24 ζεύγη 146 28,00 4.088,00 

25 Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους 25 ζεύγη 4 60,00 240,00 

26 Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 V 26 τεμ. 4 25,00 100,00 

27 Κόφτης - απογυμνωτής καλωδίων 1.000 V 27 τεμ. 4 25,00 100,00 

28  Κατσαβίδι (σετ 7 τεμ.) 28 συσκευασία 4 35,00 140,00 

29 Μυτοτσίμπιδο 29 τεμ. 4 30,00 120,00 

30 Επιγονατίδες 30 ζεύγη 4 20,50 82,00 

31 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης 31 τεμ. 82 8,00 656,00 

32 Νιτσεράδα 32 τεμ. 121 45,00 5.445,00 

33 Καπέλο 33 τεμ. 150 4,00 600,00 



 

 

 

 

 

 

 

34 Καπέλο χειμερινό 34 τεμ. 66 8,00 528,00 

35 Φόρμα μηχανικών 35 τεμ. 49 25,00 1.225,00 

36 Σακκάκι 36 τεμ.  14 20,00 280,00 

37 Σκούφος μαγείρων 37 τεμ. 7 8,00 56,00 

38 Σαμπό 38 τεμ. 24 40,00 960,00 

39 Ποδιά βαμβακερή 39 τεμ.  35 18,00 630,00 

          Σύνολο 31.837,70 

          Φ. Π. Α. 24 % 7.641,05 

          στρογγυλοπ.   

          
Γενικό 

Σύνολο 
39.478,75 

       

       

 
     ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  17/10/2016                                              ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17/10/2016                          

 
          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π.   

 
 

                   
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 
 

     ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ                                                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 
ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ 

 


