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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 27,Κοζάνη
Πληροφορίες : Α. Παπαχαρισίου 
Τηλέφωνο : 2461351114
e-mail : a.papacharisiou@pdm.gov.gr
                                

Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) 
CPV: 18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 33733000-7, 18441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 
44511000-5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΑΙ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

    ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α 21/2020

        Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
3. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» 
5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
7. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως 
τροποποιήθηκε».

9. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί 
«Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »

10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει.

11. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Το Π.Δ. 80/16  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
15. Την N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
16. Τo αρίθμ. πρωτ. 89904/30-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
17. Την αριθμ. πρωτ. 971/20 (ΑΔΑ: ΩΔΛ57ΛΨ-ΤΕΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 
18. Την αριθμ. 2711/20 (ΑΔΑ: ΩΣΣΡ7ΛΨ-8ΧΓ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9781.
19. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να παρέχει τα ανωτέρω στους υπαλλήλους της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει του ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
4584/Β/13-12-2019 και ισχύει.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
Με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, 
προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ επί του συνόλου και καλούμε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να 
υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Δ/νση Οικονομικού (Πρωτόκολλο γραφείο 18), Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, ΤΚ 
50131, ημιώροφος, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, όπως αναλυτικά περιγράφετε στην παρούσα.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 22/9/2020 και  ώρα 9:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ,  ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 25

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών   21/9/2020 και ώρα 2:00 μ.μ 
Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών  22/9/2020 και  ώρα 9:00 π.μ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   14.687,80€, ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (11.845,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020,  ΕΦ-073,  KAE- 9781   
CPV: CPV:18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 33733000-7, 17441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 
44511000-5  
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί :
1) Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) 
2) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :
Α. Όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά  
Β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Γ. Συνεταιρισμοί 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους επί 180 ημέρες  από την επόμενη διενέργειας του 
διαγωνισμού

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου Απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να  καταθέσουν την προσφορά τους με 
οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι και τις 21/9/2020 και ώρα 2:00 μ.μ. Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω 
ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής 
μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την 
παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016  
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, Παπαχαρισίου Αικατερίνη τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr και για Τεχνικές 
Προδιαγραφές από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) Βασιλειάδη Λάζαρο τηλ. 2461052707 e-mail: 
l.vasiliadis@pdm.gov.gr. 

                                                           
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 
ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές
Η συμμετοχή στον αποκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις 
νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε 
και είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της προμήθειας
Περιγραφή Προμήθειας –Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

Γάντια

 Γάντια από Νιτρίλιο

http://www.pdm.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:a.papacharisiou@pdm.gov.gr
mailto:l.vasiliadis@pdm.gov.gr
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Γάντια από νιτρίλιο, για απασχολούμενους σε εργασίες χειρισμού Μ.Ε., αλλά και σε επιβλέψεις. 

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον (3,1,2,1)

 Γάντια Δερματοπάνινα

Γάντια δερματοπάνινα από βόειο δέρμα, για τους οδηγούς φορτηγών, χειριστές εργαλειομηχανών, 
απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών και την ρίψη ασφάλτου. 

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 388, ΕΝ 420

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(2) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον (3,2,2,3)

 Γάντια από Ύφασμα και Νιτρίλιο

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο, για τους εργάτες στην σήμανση οδών
 
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420

 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. (3,1,2,1,). 

 Γάντια Λάτεξ

Γάντια λάτεξ για τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(4) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. (3,1,4,3,). 

Φόρμες Εργασίας με τιράντα

 Για χειριστή εργαλειομηχανών

Φόρμα εργασίας με τιράντα για χειριστές εργαλειομηχανών

Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες
 Λάστιχο στην μέση
 Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45%
 Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2
 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, δύο πίσω και μία στο πλάι.
 Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Χρώμα: Σκούρο μπλε

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

 Για χειριστή φορτωτή

Φόρμα εργασίας με τιράντα για χειριστές Μηχανημάτων Έργου
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Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, μία πίσω και μία στο πλάι.
 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Χρώμα: Μπλε σκούρο

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

 Για αποχιονισμό

Φόρμα εργασίας με τιράντα και εσωτερική επένδυση για τους χειριστές Μηχανημάτων Έργου κατά την διάρκεια του 
αποχιονισμού.

Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες
 Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης, με επικάλυψη PU 170 gr/m2 έως 200 

gr/m2

 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 45 gr/m2 έως 70 gr/m2 («φόδρα»)
 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 150 gr/m2 έως 180 gr/m2 («επένδυση»)
 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά, μία πίσω και μία στο πλάι.
 Ανακλαστικές λωρίδες;
 Φερμουάρ στους αστραγάλους
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε

Πρότυπα:   CE EE 2016 /425,
EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον,
EN 342-0,340 ≥ (m2▪K/W), 2, X τουλάχιστον
EN 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
ISO 13688:2013 

Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

Μπλουζάκια T-shirt

Μπλουζάκια T-shirt: για τους οδηγούς φορτηγών, χειριστές Μηχανημάτων Έργου, εργαλειομηχανών και 
βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών. 

Χαρακτηριστικά:
 Μπλουζάκι T-shirt με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές λωρίδες
 Χρώμα: κίτρινο
 Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας
 Βάρος υφάσματος: πλεκτό 130 gr/m2 έως 160 gr/m2

 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Στην πλάτη με τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 

(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

Πρότυπα:: CE EE 2016 /425,
       EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον,
       ISO 13688:2013
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Σήμανση: Στο εσωτερικό του T-shirt θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του T-shirt, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013

Παντελόνια εργασίας 

 Για οδηγούς φορτηγών και χειριστών

Παντελόνια εργασίας: για τους οδηγούς φορτηγών και τους χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 – κλάση 1 τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

 Για χειριστή εργαλειομηχανών

Παντελόνια εργασίας: για τους χειριστές εργαλειομηχανών

Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, δύο στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων
 Χρώμα: Σκούρο μπλε
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Μπατζάκια με δυνατότητα ρύθμισης στο κάτω μέρος

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

 Για χειρισμό βενζινοπρίονου και ρίψη ασφάλτου

Παντελόνια εργασίας: για χειριστές βενζινοπρίονου και για την ρίψη ασφάλτου

Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2
 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
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 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 – Κλάση 1 τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013

Ανακλαστικά γιλέκα
Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα-διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα-διχτυωτά, σε όσους εργάζονται κοντά σε 
κινούμενα οχήματα, για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, 
τεχνικά έργα σε οδούς, οδηγούς και χειριστές.

Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m2 έως 130 gr/m2  
 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον ύφασμα), βάρους 90 gr/m2 έως 115 gr/m2  
 Τσέπες: Θήκη ταυτότητας
 Κλείσιμο σκρατς
 Χρώμα: Κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ανακλαστικές Λωρίδες: Δύο οριζόντιες

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
     ΕΝ ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον

Σήμανση: Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα  όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013.
Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία 
και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

Μπουφάν Αδιάβροχο
 Μπουφάν Αδιάβροχο 5Χ1

Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους κίτρινο με μπλε χρώμα στο τελείωμα του μπουφάν 5 σε 1 το όποιο θα 
μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) 
εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) 
αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν.

Χαρακτηριστικά:
 Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη 

πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2

 Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2

 Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2

 Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα
 Στεγανές ραφές
 δυο ταινίες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα στον 

κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια στο 
μέρος του πήχη

 αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες: τουλάχιστον

o  δύο τσέπες στο εξωτερικό μπουφάν
o Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική στο εσωτερικό τζάκετ-γιλέκο

 Χρώμα: Διπλού χρώματος - Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 κλάση 3,
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      ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
      EN 342 ≥ 0,346 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013

Στην πλάτη του εξωτερικού μπουφάν και στην πλάτη του εσωτερικού τζάκετ θα τυπωθεί το λογότυπο 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με 
μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, 
ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη 
σωστή συντήρηση του.

 Μπουφάν Αδιάβροχο Απλό
Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους κίτρινου χρώματος.

Χαρακτηριστικά:
 Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους 

από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2

 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 40 gr/m2 έως 70 gr/m2

 Εσωτερικό (μόνωση): Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 140 gr/m2 έως 180 gr/m2 

 Στεγανές ραφές
 δυο ταινίες ανακλαστικές  περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα στον 

κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια στο 
μέρος του πήχη

 αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες: τουλάχιστον τέσσερις (4) τσέπες 
 Χρώμα: Κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF

Πρότυπα: CE EE 2016 /425
      EN ISO 20471 κλάση 3,
      ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
      EN 342 ≥ 0,340 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013

Στην πλάτη του μπουφάν θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, 
ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης  σχετικά με το ένδυμα και τη 
σωστή συντήρηση του.

 Μπουφάν Για Πολιτική Προστασία Τεχνολογίας SoftShell

Αδιάβροχο, διαπνέον, αντιανεμικό μπουφάν τεχνολογίας SoftShell, με τσέπες πλαϊνές (που θα κλείνουν με 
φερμουάρ), στο στήθος και τουλάχιστον μία εσωτερική. Η μέση θα ρυθμίζεται με κορδόνι και θα υπάρχουν 
ανακλαστικές λεπτομέρειες.
Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία 
και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

Χαρακτηριστικά:
 Τεχνολογία SoftShell
 αδιάβροχο
 αντιανεμικό
 διαπνέον
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 ανακλαστικές λεπτομέρειες
 κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες τουλάχιστον:

o δύο στο πλάι με φερμουάρ
o μία μπροστά
o μία εσωτερική

 Χρώμα: ανάλογα με τις ανάγκες

Πρότυπα: CE EE 2016 /425

Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, 
ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης  σχετικά με το ένδυμα και τη 
σωστή συντήρηση του.

Άρβυλα Ασφαλείας
 Άρβυλα ασφαλείας S3 για επιβλέποντες, χειριστές και οδηγούς, ελαφρού τύπου

Άρβυλο ασφαλείας S3 μη μεταλλικό για επιβλέποντες, οδηγούς φορτηγών, χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 
χειριστές εργαλειομηχανών, χειριστές βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών.

Χαρακτηριστικά:
 μη μεταλλικό και αντοχή σε κρούση 200 Joule
 με εξωτερική σόλα 120ο C HRO
 με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC)
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας
 με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική
 αδιάβροχο
 με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες
 με αντιστατική ιδιότητα
 ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
     EN ISO 20345:2011, S3, SRC

Σήμανση: Σήμανση CE, ESD, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το 
σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.

Νούμερα: από 37 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια)

 Άρβυλα Ασφαλείας S3 (με μέταλλο)
Άρβυλα ασφαλείας με σήμανση S3.

Χαρακτηριστικά:
 με μέταλλο και αντοχή σε κρούση 200 Joule
 πάνω μέρος ανθεκτικό στο νερό
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα
 με ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
 ανθεκτική στο πετρέλαιο σόλα
 αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC
 με αντιστατική ιδιότητα

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20345:2011, S3, SRC

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το 
σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.

Νούμερα: ανάλογα με τις ανάγκες

Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά ελαφρού τύπου
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Παπούτσια ασφαλείας για ηλεκτρολόγους τουλάχιστον S1P

Χαρακτηριστικά:
 χωρίς μέταλλο
 προστασία δακτύλων με αντοχή σε κρούση 200 Joule
 με προστασία E.S.D.
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα
 με ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στην διάτρηση
 ανθεκτική σόλα στους υδρογονάνθρακες
 αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC
 με αντιστατική ιδιότητα
 ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
            EN ISO 20345:2011, SRC

      EN 61340-4-3

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018 και όσα 
αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.

Νούμερα: από 41 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια) 

Γυαλιά κλειστού τύπου
Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου για χειριστές εργαλειομηχανών, για χειριστές βενζινοπρίονου κουρευτικών 
μηχανών και όσων ασχολούνται με την ρίψη ασφάλτου
που απαιτείται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, όπως εκτινασσόμενα σωματίδια.

Χαρακτηριστικά:
Χρώμα οπτικού δίσκου: διάφανο

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
EN 166 1 B 3 4 K N
EN 170 2C-1.2

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή Β, Προστασία από υγρές χημικές 
ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4 τουλάχιστον, προστασία έναντι τριβής Κ, αντιθαμβωτική επένδυση Ν

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία για απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου κατά τους θερινούς 
μήνες .

Χαρακτηριστικά:
 Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο
 Στον οπτικό δίσκο:

o Οπτική κλάση (1),
o δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας (5-3.1),
o Μηχανική αντοχή F,
o Προστασία έναντι τριβής K,
o Προστασία έναντι θάμβωσης N
o Έτος κατασκευής ≥ 2018

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
     ΕΝ 166 1 F τουλάχιστον,
     EN 172 nr 5-3.1

Σήμανση: Στους βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. 

Καπέλα τύπου μπέιζμπολ

Καπέλα τύπου μπέιζμπολ για απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου κατά τους θερινούς μήνες .
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Χαρακτηριστικά:
 Χρώμα υφάσματος: ανάλογα με τις ανάγκες

Στο εμπρός μέρος τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο).

Κράνη
Κράνη ασφαλείας για χειριστές Μηχανημάτων Έργου, εργαζόμενους στον αποχιονισμό και επιβλέποντες 
μηχανικούς.

Χαρακτηριστικά:
 ABS κέλυφος
 Οπές αερισμού
 να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος
 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης
 κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 6 σημεία
 υποσιάγωνο 
 στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση
 να διαθέτει ιμάντες του κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό 
 Χρώμα: κίτρινο
 Έτος κατασκευής ≥ 2019

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
EN 397

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή 
χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά

Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα

Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα για τους απασχολούμενους με τον χειρισμού βενζινοπρίονου κουρευτικών 
μηχανών.

Χαρακτηριστικά:
 Ημίκρανο με κοχλία ρύθμισης
 Έτος κατασκευής ≥ 2018

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
     EN 166 1 B / 3 B τουλάχιστον

Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B)]. 

Ασπίδιο με πλέγμα
Ασπίδιο με πλέγμα για τους απασχολούμενους με τον χειρισμού βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών.

Χαρακτηριστικά:
 Ασπίδιο με πλέγμα με κοχλία ρύθμισης
 Έτος κατασκευής ≥ 2018

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN 166 F τουλάχιστον,
      ΕΝ 1731 F τουλάχιστον

Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. 

Μονωτικά εργαλεία 1000 V
Μονωτικά εργαλεία για χρήσης από ηλεκτρολόγους.
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Χαρακτηριστικά:
Πένσα μήκους 190 με 200 mm
Πλαγιοκόφτης μήκους 180 με 200 mm
Μυτοτσίμπιδο μήκους 200 με 215 mm 
Κατσαβίδια σετ με 3 ίσια, 2 σταυροκατσάβιδα και ένα δοκιμαστικό

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,

Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι εκτυπώσεις
 Τα μεγέθη θα οριστικοποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης
 Άρβυλα ασφαλείας από νούμερο: 37
 Οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ζητούμενα α) χαρακτηριστικά, β) πρότυπα και 

γ) σήμανση.
 Με την αποστολή της προσφοράς θα πρέπει να επισυνάπτονται  τα τεχνικά φυλλάδια και 

φυλλάδια δεδομένων όπου θα ελέγχεται αν η προσφερόμενη ένδυση και υπόδηση πληροί τις 
προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκές Νόρμες όπως αυτές  ζητηθήκαν. 

 Όλα τα ανωτέρω επί ποινή αποκλεισμού. 
                                        
ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού, και η παραλαβή της 
γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους από το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.pdm.gov.gr) 
επιλέγοντας  «Διακηρύξεις», όπου θα βρίσκεται αντίγραφο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – 
μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την ΕΕ. 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. 
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν:
α. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν και στην οποία θα αναφέρουν τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

γ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
1. Φορολογική Ενημερότητα
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
3. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του 

ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και 
Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε 
κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις 
ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.

4. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία). 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη 

http://www.pdm.gov.gr/
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τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

 Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης 
του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.

 Διαθέτει επάρκεια ειδών και θα τροφοδοτεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

 Τα είδη είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους 
σκοπούς 

 Τα είδη είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα φέρουν αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν 
εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.

 Σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

 Να αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα προέλευσης των ειδών.

 Η εξακρίβωση των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα συμβουλευθούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική 
κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

δ. ΤΕΥΔ
ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
στ. Φυλλάδια prospectus των προσφερόμενων ειδών 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 7. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία 
του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κτλπ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:                 
      ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

                                                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

ΚΟΖΑΝΗ
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός

επιλογής αναδόχου Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ),
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους (3) τρείς σφραγισμένους υποφακέλους, οι 
οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο: 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της  παρούσας διακήρυξης 
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υπεύθυνη δήλωση  ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης
Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
του παραρτήματος IV (και πίνακα συμμόρφωσης) της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
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Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο 
(αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου θα παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού 
πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα.

Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 10. Έλεγχος Δικαιολογητικών και  Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 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.
Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών στην ανοικτή διαδικασία. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αυθημερόν.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  τεχνικών προσφορών  και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127  του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11. Διευκρινίσεις Προσφορών
 Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  
Οποιαδήποτε  διευκρίνιση ή  συμπλήρωση που υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους, χωρίς  να  
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 
(Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
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μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
   Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

    Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε 
σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 12. Ενστάσεις – Προσφυγές
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. β) Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης 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 του ν.4412/2016, 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, ήτοι ύψους τετρακοσίων ευρώ (118,45€) για τον παρόντα διαγωνισμό.

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
 
ΑΡΘΡΟ 13. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους:

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

4.  Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)

5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

6.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
1, 2. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

7.  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 14. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  
        Σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στον πίνακα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε).

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής προσφορών.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία
Σημείωση: Αν το κράτος μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016

    Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το 
άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 
τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15. Οψιγενείς μεταβολές 
    Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 
116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 
παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
     Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε 
αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, 
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16. Δικαίωμα Ματαίωσης
  Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην 
περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
      Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις :   
α)λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που 
σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως 
μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
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αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε 
το σφάλμα ή η παράλειψη. 

ΑΡΘΡΟ 17. Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
  Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στη διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
   Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 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) ολοκλήρωση του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον 
απαιτείται και γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
 τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στη Κοζάνη.  

ΑΡΘΡΟ 19. Εγγυήσεις
   Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος.

ΑΡΘΡΟ 20. Παρακολούθηση της σύμβασης προμήθειας

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην 
αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω 
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της ιδίως σε συμβάσεις προμήθειας που η εκτέλεση τους απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
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3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν 
στην εκτέλεση της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει επαρκή αριθμό δειγμάτων προκειμένου να γίνει σωστά 
η παραγγελία των μεγεθών ένδυσης και υπόδησης από τους υπαλλήλους. Η αποστολή των δειγμάτων και εν τέλη 
των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

ΑΡΘΡΟ 21. Διάρκεια σύμβασης προμήθειας 

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς 
να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 22. Τρόπος Πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Ο τρόπος πληρωμής προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και είναι η εξόφληση του 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
 
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικειμένου  σύμφωνα  με το άρθρο 219.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

   Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011), για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι 
υπόχρεος.
 
ΑΡΘΡΟ 23. Τροποποίηση Σύμβασης 
Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 24. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας  παρασχέθηκε στο σύνολο ή  σε περίπτωση διαιρετής  υπηρεσίας το 
αντικείμενο που  παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά  ποσοτικά και ποιοτικά όλες οι υπηρεσίες 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Άρθρο 25. Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 26.  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 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.4412/2016
     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. 
   Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  α) Ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 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.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 27 .Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων 
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 28 .Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 29.  Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
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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.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 30. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και 
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό 
λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το 
αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει 
ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

 
                                                                                              
 
           
 

 Ο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

  
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη 
τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές 
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόμιμά εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 
(φωτοαντίγραφο).

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
                          [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5005
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 50131
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Παπαχαρισίου
- Τηλέφωνο: 2461351113
- Ηλ. ταχυδρομείο:a.papacharisiou@pdm.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.pdm. gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης «Συνοπτικός Διαγωνισμός  επιλογής  
αναδόχου Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) CPV:18141000-9, 
35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 33733000-7, 18441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 
44511000-5.
 
  Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [… ……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες,: 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 
και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη ,εάν υπάρχουν ,αναφέρονται στη πιστοποίηση
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV  

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9·10

3. απάτη11·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες.”

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
88 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 
της 11.11.2008, σ. 42).
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων.
1212 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”
14Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )
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λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

εγγράφων):

[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],σημείο-(-α): [   ],λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]18

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση 
αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22

αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……]23

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου24; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 
.
25 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

26 Άρθρο 73 παρ. 5.
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29 Πρβλ άρθρο 48
30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
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Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής31; 
του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτούνται από την διακήρυξη.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του όλα όσα αναγράφονται στον πίνακα των 
υλικών για τα οποία συμμετέχει  για την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν ζητούνται στη διακήρυξη
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν 
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Περιορισμός του αριθμού Δεν απαιτούνται από την διακήρυξη

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται32, εκτός 
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν33.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

32Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
64Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
 
 
                      Π Ι Ν Α Κ Α Σ      Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο  Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν     Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας. .από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της για τα οποία 
δήλωσε υπεύθυνα στον ότι δεν έχει καταδικαστεί
 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο 

 
Πιστοποιητικό  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περίπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο  
(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι 
δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ
(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογη 
κατάσταση)
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών

Ο οικείος Ασφαλιστικός 
φορέας 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι Υπουργείο Οικονομικών/
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είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  υπηρεσία TAXISNET
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Το οικείο Επιμελητήριο 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες  Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η 
παραπάνω αναφορά τους  γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα 
προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΦΜ – ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(που θα συνοδεύει την προσφορά με ποινή αποκλεισμού  )

Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Γάντια από Νιτρίλιο
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον 
(3,1,2,1)

ΝΑΙ

2

Γάντια Δερματοπάνινα από βόειο δέρμα
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 388, ΕΝ 420
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(2) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον 
(3,2,2,3)

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3

Γάντια από Ύφασμα και Νιτρίλιο
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420
 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. 
(3,1,2,1,).

ΝΑΙ

4

Γάντια Λάτεξ
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420      
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(4) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. 
(3,1,4,3,).

ΝΑΙ

5

Φόρμες Εργασίας με τιράντα για χειριστή εργαλειομηχανών

Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες

 Λάστιχο στην μέση

 Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45%
 Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, δύο πίσω και μία στο 
πλάι.

 Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Χρώμα: Σκούρο μπλε
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013
Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013

ΝΑΙ

6

Φόρμες Εργασίας με τιράντα για χειριστή φορτωτή

Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, μία πίσω και μία στο 
πλάι.

 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Χρώμα: Μπλε σκούρο
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013

Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013.

7

Φόρμες Εργασίας με τιράντα για αποχιονισμό με εσωτερική επένδυση

Χαρακτηριστικά:
 Με ρυθμιζόμενες τιράντες
 Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης, με επικάλυψη PU 170 gr/m2 έως 
200 gr/m2

 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 45 gr/m2 έως 70 gr/m2 («φόδρα»)
 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 150 gr/m2 έως 180 gr/m2 («επένδυση»)
 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά, μία πίσω και μία στο πλάι.
 Ανακλαστικές λωρίδες;
 Φερμουάρ στους αστραγάλους
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον,
      EN 342-0,340 ≥ (m2▪K/W), 2, X τουλάχιστον
      EN 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
                 ISO 13688:2013 
Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

Μπλουζάκια T-shirt
Χαρακτηριστικά:
 Μπλουζάκι T-shirt με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές λωρίδες
 Χρώμα: κίτρινο
 Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας
 Βάρος υφάσματος: πλεκτό 130 gr/m2 έως 160 gr/m2

 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Στην πλάτη με τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).
Πρότυπα:: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον, ISO 13688:2013
Σήμανση: Στο εσωτερικό του T-shirt θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του T-shirt, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο 
ISO 13688:2013

ΝΑΙ

9

Παντελόνια εργασίας για οδηγούς φορτηγών και χειριστών
Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 – κλάση 1 τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013
Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10

Παντελόνια εργασίας για χειριστή εργαλειομηχανών
Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, δύο στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων
 Χρώμα: Σκούρο μπλε
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Μπατζάκια με δυνατότητα ρύθμισης στο κάτω μέρος
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      ISO 13688:2013
Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013.

ΝΑΙ

11

Παντελόνια εργασίας για χειρισμό βενζινοπρίονου και ρίψη ασφάλτου
Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40%
 Βάρος υφάσματος:  230 gr/m2 έως 260 gr/m2

 Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι
 Με λάστιχο στην μέση
 Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 – Κλάση 1 τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013
Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το 
Πρότυπο ISO 13688:2013

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

12

Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα-διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα-διχτυωτά, σε όσους εργάζονται κοντά σε 
κινούμενα οχήματα, για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως 
ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, οδηγούς και χειριστές.
Χαρακτηριστικά:
 Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m2 έως 130 gr/m2  
 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον ύφασμα), βάρους 90 gr/m2 έως 115 gr/m2  
 Τσέπες: Θήκη ταυτότητας
 Κλείσιμο σκρατς
 Χρώμα: Κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ανακλαστικές Λωρίδες: Δύο οριζόντιες
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      ΕΝ ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον
Σήμανση: Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα  όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο 
ISO 13688:2013.
Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).

ΝΑΙ

13

Μπουφάν Αδιάβροχο 5Χ1, ανακλαστικό, ψύχους κίτρινο με μπλε χρώμα στο τελείωμα του μπουφάν 5 σε 1 
το όποιο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό 
μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό 
μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν.
Χαρακτηριστικά:
 Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη 
πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2

 Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2

 Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2

 Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα
 Στεγανές ραφές
 δυο ταινίες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα 
στον κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια 
στο μέρος του πήχη
 αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες: τουλάχιστον

  δύο τσέπες στο εξωτερικό μπουφάν
 Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική στο εσωτερικό τζάκετ-γιλέκο

 Χρώμα: Διπλού χρώματος - Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20471 κλάση 3,
      ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
      EN 342 ≥ 0,346 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013
Στην πλάτη του εξωτερικού μπουφάν και στην πλάτη του εσωτερικού τζάκετ θα τυπωθεί το λογότυπο 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με 
μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).
Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με 
το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης 
σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του.

14

Μπουφάν Αδιάβροχο Απλό
Χαρακτηριστικά:
 Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης 
βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2

 Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 40 gr/m2 έως 70 gr/m2

 Εσωτερικό (μόνωση): Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 140 gr/m2 έως 180 gr/m2 

 Στεγανές ραφές
 δυο ταινίες ανακλαστικές  περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα 
στον κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια 
στο μέρος του πήχη
 αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες: τουλάχιστον τέσσερις (4) τσέπες 
 Χρώμα: Κίτρινο
 Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις
 Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF
Πρότυπα: CE EE 2016 /425
      EN ISO 20471 κλάση 3,
      ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον,
      EN 342 ≥ 0,340 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον,
      ISO 13688:2013
Στην πλάτη του μπουφάν θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη 

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).
Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με 
το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης  
σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του.

15

Μπουφάν για Πολιτική Προστασία Τεχνολογίας SoftShell
Αδιάβροχο, διαπνέον, αντιανεμικό μπουφάν τεχνολογίας SoftShell, με τσέπες πλαϊνές (που θα κλείνουν με 
φερμουάρ), στο στήθος και τουλάχιστον μία εσωτερική. Η μέση θα ρυθμίζεται με κορδόνι και θα υπάρχουν 
ανακλαστικές λεπτομέρειες.
Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).
Χαρακτηριστικά:
 Τεχνολογία SoftShell
 αδιάβροχο
 αντιανεμικό
 διαπνέον
 ανακλαστικές λεπτομέρειες
 κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν
 Τσέπες τουλάχιστον:

 δύο στο πλάι με φερμουάρ
 μία μπροστά
 μία εσωτερική

 Χρώμα: ανάλογα με τις ανάγκες
Πρότυπα: CE EE 2016 /425
Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του 
προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με 
το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης  
σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του.

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

16

Άρβυλα ασφαλείας S3 για επιβλέποντες, χειριστές και οδηγούς, ελαφρού τύπου
Άρβυλο ασφαλείας S3 μη μεταλλικό για επιβλέποντες, οδηγούς φορτηγών, χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 
χειριστές εργαλειομηχανών, χειριστές βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών.
Χαρακτηριστικά:
 μη μεταλλικό και αντοχή σε κρούση 200 Joule
 με εξωτερική σόλα 120ο C HRO
 με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC)
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας
 με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική
 αδιάβροχο
 με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες
 με αντιστατική ιδιότητα
 ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το 
σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.
Νούμερα: από 37 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια)

ΝΑΙ

17

Άρβυλα Ασφαλείας S3 (με μέταλλο)
Χαρακτηριστικά:
 με μέταλλο και αντοχή σε κρούση 200 Joule
 πάνω μέρος ανθεκτικό στο νερό
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα
 με ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
 ανθεκτική στο πετρέλαιο σόλα
 αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC
 με αντιστατική ιδιότητα

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το 
σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.
Νούμερα: ανάλογα με τις ανάγκες

ΝΑΙ



49

Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18

Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά ελαφρού τύπου ESD
Παπούτσια ασφαλείας για ηλεκτρολόγους τουλάχιστον S1P
Χαρακτηριστικά:
 χωρίς μέταλλο
 προστασία δακτύλων με αντοχή σε κρούση 200 Joule
 με προστασία E.S.D.
 με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα
 με ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στην διάτρηση
 ανθεκτική σόλα στους υδρογονάνθρακες
 αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC
 με αντιστατική ιδιότητα
 ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)
Πρότυπα:  CE EE 2016 /425,
           EN ISO 20345:2011, SRC
      EN 61340-4-3
Σήμανση: Σήμανση CE, ESD, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 
2018 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.
Νούμερα: από 41 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια)

ΝΑΙ

19

Γυαλιά κλειστού τύπου
Χαρακτηριστικά:
Χρώμα οπτικού δίσκου: διάφανο
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 B 3 4 K N, EN 170 2C-1.2
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή Β, Προστασία από υγρές 
χημικές ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4 τουλάχιστον, προστασία έναντι τριβής Κ, αντιθαμβωτική επένδυση 
Ν

ΝΑΙ

20

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Χαρακτηριστικά:
 Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο
 Στον οπτικό δίσκο:
o Οπτική κλάση (1),
o δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας (5-3.1),
o Μηχανική αντοχή F,
o Προστασία έναντι τριβής K,
o Προστασία έναντι θάμβωσης N
o Έτος κατασκευής ≥ 2018
Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1
Σήμανση: Στους βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. 

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21

Καπέλα τύπου μπέιζμπολ
Χαρακτηριστικά:
 Χρώμα υφάσματος: ανάλογα με τις ανάγκες
Στο εμπρός μέρος τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού 
(μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο).

ΝΑΙ

22

Κράνη
Χαρακτηριστικά:
 ABS κέλυφος
 Οπές αερισμού
 να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος
 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης
 κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 6 σημεία
 υποσιάγωνο 
 στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση
 να διαθέτει ιμάντες του κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό 
 Χρώμα: κίτρινο
 Έτος κατασκευής ≥ 2019
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
EN 397
Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά
Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΝΑΙ

23

Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα
Χαρακτηριστικά:
 Ημίκρανο με κοχλία ρύθμισης
 Έτος κατασκευής ≥ 2018
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN 166 1 B / 3 B τουλάχιστον
Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B)]. 

ΝΑΙ

24

Ασπίδιο με πλέγμα
Χαρακτηριστικά:
 Ασπίδιο με πλέγμα με κοχλία ρύθμισης
 Έτος κατασκευής ≥ 2018
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
      EN 166 F τουλάχιστον,
      ΕΝ 1731 F τουλάχιστον
Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. 

ΝΑΙ
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Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25

Μονωτικά εργαλεία 1000 V -Πένσα
Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά:
Πένσα μήκους 190 με 200 mm
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V

ΝΑΙ

26

Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Πλαγιοκόφτης
Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά:
Πλαγιοκόφτης μήκους 180 με 200 mm
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V

ΝΑΙ

27

Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Μυτοτσίμπιδο
Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά:
Μυτοτσίμπιδο μήκους 200 με 215 mm 
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V

ΝΑΙ

28

Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Κατσαβίδια
Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά:
Κατσαβίδια σετ με 3 ίσια, 2 σταυροκατσάβιδα και ένα δοκιμαστικό
Πρότυπα: CE EE 2016 /425,
Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V

ΝΑΙ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

                                                                                                                                                   Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 100

2 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 100

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 50

4 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΖΕΥΓΑΡΙ 50

5 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  ΤΕΜ 2

6 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΕΜ 5

7 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΤΕΜ 15

8 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ t-shirt ΤΕΜ 40

9 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΤΕΜ 15

10 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ 2

11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ 
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΤΕΜ 25

12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 46

13 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 5Χ1 ΤΕΜ 14

14 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜ 25

15 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOFTSHELL ΤΕΜ 3

16 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ, ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙ 25

17 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 (ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ) ΖΕΥΓΑΡΙ 25

18 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ S1P) * 
S1<S1P<S2<S3

ΖΕΥΓΑΡΙ 3
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Α/Α Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

19 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 12

20 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 36

21 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΤΕΜ 60

22 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜ 6

23 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΤΕΜ 10

24 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 10

25 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΠΕΝΣΑ ΤΕΜ 3

26 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΤΕΜ 3

27 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΤΕΜ 3

28 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (3 ΙΣΙΑ, 2 + ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                                                          ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ     
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντoς θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της 
οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα 
υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.

Επισημαίνεται ότι,  Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι 
(6) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.

1. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και 
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

Ταχ. Δνση : Κοζάνη, 
Αρ.πρωτ:

Στην Κοζάνη σήμερα, την           , ημέρα  μεταξύ των:

Α.  Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κ. Κασαπίδη Γεώργιο , βάσει του Ν. 
3852/2010 (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») και

Β. Της εταιρείας                         ,   που  εδρεύει                      ΑΦΜ:            ,  Δ.Ο.Υ.:                      τηλ  :      και 
εκπροσωπείται  από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  κ.                             με αρ.ταυτότητας                            (στο εξής 
«ο Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
3. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» 
5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές 
ρυθμίσεις»

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.

7. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως 
τροποποιήθηκε».

9. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί 
«Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »

10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)», όπως ισχύει.

11. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το Π.Δ. 80/16  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
15. Την N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
16. Τo αρίθμ. πρωτ. 89904/30-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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17. Την αριθμ. πρωτ. 971/20 (ΑΔΑ: ΩΔΛ57ΛΨ-ΤΕΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 

18. Την αριθμ. 2711/20 (ΑΔΑ: ΩΣΣΡ7ΛΨ-8ΧΓ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9781.
19. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να παρέχει τα ανωτέρω στους υπαλλήλους της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει του ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
4584/Β/13-12-2019 και ισχύει

        συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) όπως αυτά περιγράφονται επακριβώς στην Τεχνική Περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση ισχύει μέχρι  την ολοκλήρωση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, όλοι οι όροι της οποίας θεωρούνται 
ουσιώδεις, ή αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες του εν όλω ή εν μέρει ή δεν τις εκτελέσει 
προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της 
πλημμέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, 
να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παραδοθείσες ποσότητες μέχρι την 
ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα προκύψει από την μη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των    ………………  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την 
ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον  αντισυμβαλλόμενο, τους υπαλλήλους του, 
τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα 
παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της 
παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ 
μέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας για 
κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω, η οποία θα καθοριστεί στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε 
οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που 
παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα καθ ύλη και 
τόπο Δικαστήρια της έδρας της  Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και 
αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο.

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
                     
                     ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

        Κασαπίδης Γεώργιος
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