
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-03-2019 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1162 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Ουζουνίδης  Γεώργιος, προκηρύσσει δημόσιο 

συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

«Προμήθεια μέσων  ατομικής  προστασίας  των  εργαζομένων », για την Δ.Ε.Υ.Α.  

Αλεξανδρούπλης  προϋπολογισμού 26.476,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 62.02.0002 και Κ.Α. 54.00.2990 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2019. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 311 & 327 του Ν. 4412/2016. 

 Η προμήθεια προβλέπεται από το υπ. αριθ. Πρ.148/17-1-2019 έγγραφο του Τεχνικού 

Ασφαλείας της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  και από το ΦΕΚ Β 1503/11-10-2006 ( Κ.Υ.Α 53361 υπουργών 

εσωτερικών και οικονομίας ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παραπάνω Κ.Υ.Α και τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας της  Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Η προμήθεια αφορά μέσα ατομικής προστασίας σε ατομικό  εξοπλισμό ( κράνος, γάντια, 

παπούτσια  ασφαλείας  κλπ )   και εξειδικευμένα εξαρτήματα εργασίας που είναι αναγκαία για 

την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τον χρόνο εκτέλεσης των 

καθηκόντων εργασίας τους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τρίτη  

26/03/2019 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί 

της Δίον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 

την 10.30 πμ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο και προμήθεια ανάλογου υλικού, 

γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο 

επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά. 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 

δαπάνη και επιμέλειά  του  την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να  

λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό 

από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 25510-31398 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους. Επιπρόσθετα προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  

πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr. Για να 

υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το 

σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από 

τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός 

Διον. Σολωμού 24. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

                                                            (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)                                                     
 
                                                                                          

                                                                       
                                                                     

                                   
 
       
 
                

ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
«Προμήθεια  μέσων ατομικής  προστασίας  των  

εργαζομένων » για την  Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξανδρούπολης   
 

 

 

 

 

 

 

                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: 08-03-2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1162 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 311-327 αυτού. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 

δ) Την υπ’ αριθμόν 71/26-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 66, 330 και 331 παρ. 1 

περίπτωση (γ) του Ν. 4412/2016.  

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., οικονομικού έτους 2018 Κ.Α. 62.02.00020 και Κ.Α. 54.00.2990 (ΦΠΑ). Οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.              

Οι ποσότητες και η αξία του προς προμήθεια εξοπλισμού είναι η ακόλουθη:  

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

35113400-3 

35113100-0 

35113440-5 

35121300-1 

Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 

Εξοπλισμός ασφαλείας εργοταξίων 

Ανακλαστικά  γιλέκα 

Εξαρτήματα  ασφαλείας 

 

Τεμάχια 

 

1.230 

                    
26.476,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ 26.476,00 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 

Τελ.: 25510-31398 

Α: 25510-31398 

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ).  

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 

Προϊστάμενη Αρχή : Το ΔΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα : ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)) 

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)) 

NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 

 

Η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών με τίτλο «Προμήθεια μέσων  ατομικής  

προστασίας των εργαζομένων», για την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπλης  είναι προϋπολογισμού 

εικοσι εξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εξι ευρώ (26.476,00€) πλέον Φ.Π.Α 24%. και θα 

διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ  1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 26/03/2019 ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί 

της Δίον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 

την 10.30 πμ. 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η προετοιμασία, η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, η ανάθεση, σύναψη και 

εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», του Ν. 1069/1980 «περί 

κινήτρων δια την ίδρυσαν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Έγγραφα της Σύμβασης 
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 Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της 

προμήθειας υλικών κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική περιγραφή, 

ε) οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

στ) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Προϋπολογισμός 

1. Η δημόσια σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης  υλικών με τίτλο «Προμήθεια 

μέσων  ατομικής  προστασίας των εργαζομένων», για την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπλης   

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 26.476,00 € ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή 

σύνολο 32.830,24 ευρώ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.02.0002 και Κ.Α. 

54.00.2990 (ΦΠΑ) του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2019 με το ποσό των 

32.830,24  ευρώ.  

2. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε ατομικό  

εξοπλισμό ( κράνος, γάντια, παπούτσια  ασφαλείας  κλπ )   και εξειδικευμένα εξαρτήματα 

εργασίας που είναι αναγκαία για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων εργασίας τους στην Δ.Ε.Υ.Α.Α 

3. Η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος έκαστου υλικού, έχει προκύψει από τιμές 

επίσημων τιμοκαταλόγων εταιρειών κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν οι επίσημοι τιμοκατάλογοι της ΣΥΝ+ΕΡΓΩ, STOP  ΕΠΕ 

(κ.λ.π..) 

ΑΡΘΡΟ  5 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

1. Το περιγραφόμενο υλικό θα παραδοθεί  τμηματικα σε χρονικη διαρκεια ενός (1) 

ετους από την ημερομηνία υπογραφης της σύμβασης στις κατά τοπου  εγαταστασεις τις  

Δ.Ε.Υ.Α.Α συμφωνα με τις πραγματικες αναγκες που θα προκυπτουν κατά την διαρκεια του 

ετους 2019 – 2020 και εως την εξαντληση του ποσου   της σύμβασης..  

2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

προμήθειας, σύμφωνα με τη μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

επί όρων διακήρυξης 
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1. Για την παραλαβή των τευχών  οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 

δαπάνη και επιμέλειά  του  την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  

να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το 

διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνο 25510-31398 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. Επιπρόσθετα προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.  

Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν 

δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη 

Ν. Έβρου, οδός Δίον. Σολωμού 24. 

2. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξης και μελέτης), μπορούν να υποβληθούν 

γραπτώς μέχρι και την 5η εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται 

εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος και απαντά στο σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, 

συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

6. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

7. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 
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Εγγυήσεις 

 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν 

απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

 

7.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διέσεως, και 
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- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν ότι: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης 

και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο 

που με βάση τη σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά 

δύο (2) μήνες. 

στ) Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και 

των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., τηλ.25510-31398, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Η διακήρυξη του Προέδρου θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα 

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr) και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο «διαύγεια» και στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., καθώς και θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών υπο την προυπθεση ότι ασκουν εμπορικο η βιομηχανικό η βιοτεχνικό 
επαγγελμα σχετικο με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η 

επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα 

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

 

Άρθρο 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 

επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 

ορίζονται στα άρθρα 73 και 306 του Ν. 4412/2016. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, (περ. γ’ παρ. 2 του 
αρ. 73 του Ν.4412/2016)  
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. ΕΣ-184471-2018/10001 έγγραφο του Ειδικού 
Γραμματέα του Σ.Ε.Π.Ε. , το παραπάνω έγγραφο θα εκδίδεται από την Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Από 25-05-2018 έχει 
ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης 
απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που οικονομικοί 
φορείς δεν απασχολούσαν προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα δύο ετών από την 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, προβλέπεται αντικατάσταση του 
πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου και 

του προσωπικού του. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει 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 εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου  

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης 

ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
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6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να 

προκύπτουν : 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία 

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τυχόν μεταβολές της. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα 

από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό 

του. 

 

8) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 

συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική 

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

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

απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος 

της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από 

τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και 

να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία 

και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη 

δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να 
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ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά 

τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.). 

 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων 

τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 

υπογραφή). 

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

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού 

δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο 

γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), 

ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 

Άρθρο 11 

Περιεχόμενο προσφοράς 

1. Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται με ευκρίνεια: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του ως άνω 

σφραγισμένου φακέλου τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  
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β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω φάκελοι, φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

Προσφοράς. 

2. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτές συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα 

φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών καθώς και τα προσπέκτους 

των υπό προμήθεια υλικών, μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα που θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

γίνονται αποδεκτά. 

 

3. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

     α) Υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης  

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου και 

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

4. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει ιδίως 

τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των 

προσφερόμενων υλικών σύμφωνα με το άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών της 

σύμβασης. Αναλυτικότερα θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού με αύξουσα αρίθμηση 

τουλάχιστον τα εξής: 

 Πίνακα των υπό προμήθεια υλικών στο οποίο θα αναγράφονται τουλάχιστον: 

  Ο Α/Α και η περιγραφή των υλικών σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
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 Ο κωδικός του είδους του επίσημου καταλόγου της εταιρείας κατασκευής του 

υλικού και η εταιρεία κατασκευής του κάθε προσφερόμενου είδους 

 Η ένδειξη του αύξοντα αριθμού της/των σελίδας/ων των επίσημων καταλόγων 

στην/στις οποίες περιγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και το ISO του 

κατασκευαστή. 

 Η ένδειξη του αριθμού της σελίδας που στην οποία παρουσιάζεται το ISO 

9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τον εξοπλισμό. 

  

 Υποδείγμα πινακα* 

α/α περιγραφή 

των υλικών 

κωδικός του είδους του 

επίσημου καταλόγου της 

εταιρείας 

Η ένδειξη του αύξοντα αριθμού 

της σελίδας των επίσημων 

καταλόγων που περιγράφεται ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός 

Ένδειξη του 

αριθμού της 

σελίδας  ISO 

 

 Αποσπάσματα των τεχνικών καταλόγων των προσφερόμενων ειδών στους οποίους και 

θα πρέπει να εμφαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία θα 

πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  

σύμφωνα με το άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης.  

 Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 όλων των εργοστασίων 

κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. Δεν θα γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών των εργοστασίων κατασκευής με αντίστοιχα εισαγωγέων ή εμπόρων 

που εισάγουν ή/και εμπορεύονται τα υλικά αυτά. Τα πιστοποιητικά ISO θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους να καλύπτει τον υπό προμήθεια 

εξοπλισμό. (επί ποινής αποκλεισμού). Τα πιστοποιητικά αυτά δύναται να είναι τόσο 

στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα που θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.. 

 Το σύνολο των τεχνικών καταλόγων και των πιστοποιητικών θα φέρουν ενιαία αύξουσα 

αρίθμηση, η οποία και θα αναγράφεται στο κατάλληλο πεδίο του πίνακα των υπό 

προμήθεια υλικών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι όλα τα 

προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι σε 

περίπτωση που καταστεί ανάδοχος, θα προσκομίσει γραπτή εγγύηση για καλή 

λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών συμφωνα με το ΑΡΘΟ 27 της διακυρηξης από 

την ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία.  
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5. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει συμπληρωμένο 

το θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς», που χορηγείται από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ  12 

Λοιπά θέματα προσφορών 

 

1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και 

αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, 

μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, που 

συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών. 

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

7. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 

προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) 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.  
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8. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 

του φακέλου και των φακέλων 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, 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 διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που έχουν ήδη υποβληθεί. 

9. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική 

για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 

των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση. 

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, τριάντα (30) 

λεπτά της ώρας πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά το 

χρόνο λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμούς, με 

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

άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντίστοιχα. 
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5. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

Άρθρο 14 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ 

ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει διαφορά της 

προσφερόμενης τιμής μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς, θα υπερισχύσει η 

ολογράφησα προσφερόμενη τιμή. 

2. Η τιμή της προμήθειας καθώς και των εργασιών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ συμβατική αξία 

της προμήθειας, ήτοι: 

 Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 

 Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί 

του χαρτοσήμου. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 15 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

  1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α, πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω 

οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των  

προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς. Για τους διαγωνιζόμενους που 
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αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 

παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός 

αν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. 

  4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος 

της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια 

κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

 

Άρθρο 16 

Εναλλακτικές προσφορές 

 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος ανά είδος της προκριθείσας ποσότητας των προς παράδοση υλικών. 

 

Άρθρο 17 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

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

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 

28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. 

Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
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εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, 

γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 

λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι 

σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το 

δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή 

ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το 

πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα 

ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

 

Άρθρο 18 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής παρόδου σ' αυτόν, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει 

ένσταση κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένστασης υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α.Α., 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. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

2. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που 

υποβάλλονται ενώπιων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές 

ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από 

τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.) 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή 

στο αρμόδιο όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

Άρθρο 19 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της διακήρυξης. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο, ανά φύλλο. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

β) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική 

πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

2. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης 

αυτής χωρεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον 

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

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα 

πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

  5. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από 

τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

- Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

- Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

- Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

τους. 

 Διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

6. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

7. 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.  

8. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 -75 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το 
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Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

10. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να 

ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, 

εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 20 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

 α) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 β) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  

γ) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά 50% 

που προσφέρει ο προμηθευτής, με την προϋπόθεση ότι επαρκεί η συνολική δαπάνη του 

προϋπολογισμού της μελέτης για το συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 

316 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 21 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 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. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. 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: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας 

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 317 του Ν. 

4412/2016 . 

Άρθρο 22 

Σύμβαση 

 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  

καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 

αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τον προς προμήθεια εξοπλισμό και υλικά 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παράδοση εξοπλισμού και 

υλικών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
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- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο 

όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 

επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα. 

Άρθρο 23 

Παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

 

1. Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

3. Μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α. Να παραλάβει τον εξοπλισμό 

β. Να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

γ. Να απορρίψει τον εξοπλισμό. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της 

σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν ο εξοπλισμός 

είναι κατάλληλος ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του 

εξοπλισμού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εξοπλισμού, με η χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του εξοπλισμού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να απορριφθεί.  

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρο 120 του Ν. 

4412/2016 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση 

τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή 

κατά το ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 

από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους 

τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 

παραγράφους 3 και 4. 

       Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται 

από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας 

επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 

οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση 

γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό 

πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για 

επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς 

τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια 

επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 

προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Τα υπό προμήθεια υλικά ή/και ο εξοπλισμός μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 

εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

 

Άρθρο 24 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση και εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που 
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να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή 

ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 

καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

4. Ο χρόνος της εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία 

παραλαβής της προμήθειας από την Υπηρεσία. Μέσα σε αυτό  το χρονικό διάστημα ο 

ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή και εξοπλισμό υποστεί κάποια 

βλάβη ή φθορά που να οφείλεται σε υπαιτιότητα του υλικού και όχι σε εξωγενείς παράγοντες. 

5. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. 

 

Άρθρο 25 

Τρόπος Πληρωμής 

 

1. Η αξία των υλικών θα πληρώνεται  τμηματικά  στον προμηθευτή μετά την 

παραλαβή των υλικών  από την αρμόδια  επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης, 
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με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που 

επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

 Παρακράτηση  ύψους  0,06%  υπέρ  της  Α.Ε.Π.Π  Ν.4013/2011  ( ΑΡΘΡΟ  
350  παρ. 3  του  Ν.4412/2016,  ΚΥΑ  1191/14-03-2017  ΦΕΚ  969/22-03-2017  
τεύχος  Β) 

Επί  της  ανωτέρω  παρακράτησης  κράτηση  3%  χαρτόσημο  και  20%  ΟΓΑ  
επί  του  χαρτοσήμου ( Άρθρο  6  της  ΚΥΑ  1191/14-03-2017  τεύχος  Β) 
 

 Παρακράτηση  ύψους  0,06%  επί  της  αξίας  της  σύμβασης  υπέρ  της  
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ( Επί  της  παρακράτησης  αυτής,  κράτηση  3%  χαρτόσημο  και  
20%  ΟΓΑ  επί  του  χαρτοσήμου )  
 

Οι  κρατήσεις  υπέρ  της  Α.Ε.Π.Π  και  υπέρ  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  θα  παρακρατηθούν  
από  την  πρώτη  πληρωμή  στο  σύνολο  τους. 

 
 

4. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής     

Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 26 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 

1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική 

των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία ενός μηνός, δεν αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση 

ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης.  

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αντίθετα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά του 

αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε 

προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας 

πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή.  

 

Άρθρο 27 

Λοιπές εγγυήσεις- Χρόνος καλής διατήρησης 
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1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα 

υλικά και ο εξοπλισμός, θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης. Η σύμβαση θα 

αναφέρει ότι ο ανάδοχος, θα προσκομίσει γραπτή εγγύηση για καλή λειτουργία των υπό 

προμήθεια υλικών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία ως εξής: 

α) Σε ότι αφορά τα είδη ρουχισμού και τα είδη μιας χρησής  οριζεται σε τέσσερεις (4) 

μηνες από την εκάστοτε οριστικη παραλαβη. 

β). Σε ότι αφορά τα λοιπά είδη, συμπεριλαμβανομένων και των υποδημάτων οριζεται 

σε ένα (1) έτος από την εκάστοτε οριστικη παραλαβη. 

2. Μετά την παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος θα προσκομίσει 

την ως άνω εγγύηση ανάλογου χρονικης  διάρκειας. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος 

αυτού, προκληθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε αστοχία του υλικού και όχι σε 

παράγοντες όπως ελλιπής συντήρηση, κακός χειρισμός, κτλ, τότε ο προμηθευτής οφείλει 

άμεσα και έπειτα από την ειδοποίηση από την Υπηρεσία, να αντικαταστήσει το/τα υλικά, με 

δαπάνη που θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόδου.  

 

Άρθρο 28 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

2. Η διακήρυξη της παρούσης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., περίληψη αυτής θα 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

κτιρίου διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

(www.deyaalex.gr)  θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου και θα δημοσιευθεί σε μια τοπική 

εφημερίδα. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμό. 71/26-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΘΛΤΙΟΡΝΗ-

Τ67) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: 22/02/2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.476,00  ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθεια εξοπλισμού με τίτλο           

«Προμήθεια μέσων  ατομικής  προστασίας  των  εργαζομένων », για την Δ.Ε.Υ.Α.  

Αλεξανδρούπλης, προϋπολογισμού 26.476,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικά στο 

ποσό των τριαντα δυο χιλιάδων οκτακοσιων τριαντα ευρώ και είκοσι τεσσαάρων λεπτών 

(32.830,24 €), η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., κατά το οικονομικό έτος 2019. 

Η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος έκαστου υλικού, έχει προκύψει από τιμές 

επίσημων τιμοκαταλόγων εταιρειών που ασκουν εμπορικο η βιομηχανικό η βιοτεχνικό 

επαγγελμα σχετικο με το αντικείμενο του διαγωνισμού . 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν οι επίσημοι τιμοκατάλογοι της 

ΣΥΝ+ΕΡΓΩ, STOP  ΕΠΕ κ.ά.  

. Η προμήθεια προβλέπεται από το υπ. αριθ. Πρ.148/17-1-2019 έγγραφο του Τεχνικού 

Ασφαλείας της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  και από το ΦΕΚ Β 1503/11-10-2006 ( Κ.Υ.Α 53361 υπουργών 

εσωτερικών και οικονομίας ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παραπάνω Κ.Υ.Α και τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας της  Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Η προμήθεια αφορά μέσα ατομικής προστασίας σε ατομικό  εξοπλισμό ( κράνος, γάντια, 

παπούτσια  ασφαλείας  κλπ )   και εξειδικευμένα εξαρτήματα εργασίας που είναι αναγκαία για 

την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης των καθηκόντων εργασίας τους.  

. Για τους παραπανω  λόγους απαιτείται η συγκεκριμένη προμήθεια, η οποία και θα 

γίνει τμηματικά και θα περιλαμβάνει τα εξής: 
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ 

 

α/α Περιγραφή ΜΑΠ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

1 

Γάντια εργασίας για προστασία χεριών από μηχανικές 
καταπονήσεις. Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 3,1,3,3 
EN 388, 420 

Ζεύγος 

2 
Γάντια από P.V.C. ΕΝ 388, 420, 374 CE Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1, 

Ζεύγος 

3 
Γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο CE, EN 
388,420 Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 
3. 

Ζεύγος 

4 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης / ΕΝ 374 CE 
Συσκευασία 
100 τεμ 

5 
Γάντια συγκολλητών CE, ΕΝ 388, 420, 407 Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 2, 2. Ελάχιστα 
επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, 1 (*) 

Ζεύγος 

6 

Γάντια μονωτικά κλάση 2 EN 60903 0 (Προστασία μέχρι 
1000V) RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε 
όζον, 
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) μήκος 30cm 

Ζεύγος 

7 

Κράνος 240V CE, ΕΝ 397 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα 
ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, 
συντήρηση και αποθήκευση 

τεμάχιο 

8 
Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) (οπτικός δίσκος 5, 
Β, K, Ν) 

τεμάχιο 

9 

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 
βραχυκυκλώματος (προσαρμοζόμενο στο κράνος 
ηλεκτρολόγων) 
 EN 166 3 9 B 

τεμάχιο 
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10 

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (goggles). Γυαλία προστασίας 
ειδικά για οξυγονοκολλήτες με διαφορέτικο βαθμό 
σκοτεινότητας. Από τη συγκόλληση έως την κοπή με 
φλόγα, διατίθενται 5 επίπεδα προστασίας συγκολλητή. 
(*) 

τεμάχιο 

11 

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών ανοιχτού τύπου 
(κεφαλής) από fiberglass, 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για 
συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς σκίασης 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 (*) 

τεμάχιο 

12 
 Φιλτρομάσκα FFP3 
ΕΝ 149 για τη μάσκα 

τεμάχιο 

13 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) τεμάχιο 

14 φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) τεμάχιο 

15 

Αναπνευστική συσκευή. Μειωτήρας βαλβίδας / Πιέσεως 
: εφοδιασμένος με μανόμετρο για τη συνεχή ανάγνωση 
του τέλους του κυλίνδρου 
Όγκου / πίεσης κυλίνδρου εργασίας: 2 l / 300 bar 
αποθεματικό αέρα 550 Ν λίτρα 
Ροή: περίπου 36 l / min 
Αυτονομία: περισσότερο από 15 λεπτά 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση 
Πιστοποιηθεί ως συσκευή κατηγορίας 15 λεπτών με το 
πρότυπο EN 1146: 2005, ISO 23269-1: 2008, και 
συνάντηση με τις οδηγίες 89/686 / ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(PPE), 97/23 / ΕΚ (PED) και 96/98 / ΕΚ (MED) .* 

τεμάχιο 

16 
Ανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο «Δ.Ε.Υ.Α. 
Αλεξανδρούπολης» 
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% polyester 

τεμάχιο 

17 Ποδιές συγκολλητών Δερμάτινη τεμάχιο 
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18 

Στολές προστασίας από χημικά/Εξαιρετική προστασία 
έναντι ξηρών σωματιδίων,συγκεκριμένων 
υγρών,χημικών ψεκασμών και σπρέι (CE Τύπος 4/5/6) 
Ραφές καλυμμένες με ταινίες σε όλη τη φόρμα για 
καλύτερη προστασία και αυξημένη αντοχή 
Βιολογική προστασία σύμφωνα με το EN 14126 
2-δρόμων φερμουάρ με πλήρως σφραγισμένη πατιλέτα 
και κάλυμμα πηγουνιού 
Κουκούλα με σχεδιασμό 3-πάνελ για αυξημένη 
συμβατότητα με άλλα ΜΑΠ 
Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και αστράγαλοι για 
μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων 
Αντιστατική επεξεργασία 
Αφήνει λίγα χνούδια 
Ιδανική για χημικές ουσίες και επιπλέον προστασία από 
μεταδοτικές ασθένειες 

τεμάχιο 

19 Γαλότσες/ ΕΝ ISO 20344, 20345 CE S5 τεμάχιο 

20 
Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου (ημιάρβυλα). 
EN ISO 20344, 20345 S3, CI, WR, SRC 

Ζεύγος 

 

Υποδήματα ασφαλείας ηλεκτρολόγων αντοχή 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC 

Ζεύγος 

22 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, (ζώνες ασφαλείας)/ EN 361 EN 
358 

τεμάχιο 

23 

Επιγονατίδες Εξωτερικές, από υλικό που θα επιτρέπει 
την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που 
θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, 
αντιολισθητικό και εύκαμπτο. αναπνοή του δέρματος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην 
τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και 
εύκαμπτο. 

τεμάχιο 

24 

Αντανακλαστικοί Κώνοι σήμανσης/Κώνοι σήμανσης 
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, ημιφορτηγά 
μεταφοράς ογκωδών) 
Ύψος: 50 cm 
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg 

τεμάχιο 
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Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II 
κατά 
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86). 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα 
είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή 
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα 
ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 
7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου 

25 
Προσαρτήματα ασφάλειας συγκολλήσεων σετ 
ασετυλίνης, σετ οξυγόνου CE (*) 

τεμάχιο 

26 

Νιτσεράδες (σετ σακάκι και παντελόνι) 
ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471 Τα επίπεδα αντοχών 
θα είναι: 
 Αδιαβροχοποίηση 3. Διαπνοή 3. 
Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή 
πορτοκαλί  με μπλε 

τεμάχιο 

27 
Σύστημα Διάσωσης/15 m συρματόσχοινο. EN 1496 
class B , EN 360* 

τεμάχιο 

28 

Φορητοί ανιχνευτές πολλαπλών αερίων / Ανθεκτικός και 
αξιόπιστος, ο ανιχνευτής τεσσάρων αερίων να 
συνδυάζει μια ευρεία γκάμα χαρακτηριστικών με το 
πάτημα ενός κουμπιού,να ανιχνεύει Υδρόθειο – 
μονοξείδιο του άνθρακα – οξυγόνο – εκρηκτικά. Με 
λειτουργία  αντλίας για απομακρυσμένη δειγματοληψία, 
ιδανική για περιορισμένους χώρους.  Χρόνος ζωής 
Μπαταρίας: AA Alkaline >=14h ( 20 to50C) 
• Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των 
συγκεντρώσεων αερίων σε LCD οθόνη 
• Συμπαγές κι ελαφρύ 
• Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας αισθητήρα, 
μπαταρίας, κατάσταση κυκλώματος 
• Με ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
• Παλόμενος φωτισμός IntelliFlash™που επιβεβαιώνει 
ότι ο ανιχνευτής είναι σε κατάσταση λειτουργίας 
• Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού 
• Ανιχνεύει ταυτόχρονα 4 αέρια 
• Καταγραφή δεδομένων  Χρόνος ζωής Μπαταρίας 
>=10h ( 20 to50C)* 

τεμάχιο 

29 Τρίποδας φρεατίων,Τροχαλία και στήριγμα 
προσαρμογής, Προδιαγραφές : EN 795 class B * 

τεμάχιο 

 

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των υλικών θα αποδεικνύεται από τεχνικά 

φυλλάδια (prospect) του εργοστασίου κατασκευής αλλά και από επίσημα πιστοποιητικά τα 

οποία θα έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς (εργαστήρια), σύμφωνα 

19PROC004587075 2019-03-08



34 

 

με τις δοκιμές που προβλέπουν τα ισχύοντα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα 

πιστοποίησης υλικών 

. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ) και με τις διεθνώς ακολουθούμενες δοκιμές 

- πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας που περιγράφονται στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

πρότυπα που είναι σε ισχύ.  

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και 

ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση 

όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 

στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικες 

προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το 

χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, 

δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), 

προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σεσημασμένα 

με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους,  και όσα 

τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν,  

Γενικά για τον βασικό εξοπλισμο θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο 

επίσημα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ISO 9001/9002 των Εργοστασίων κατασκευής  που 

αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων.   

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί 

μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ/Υ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                              Ο  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                  

                                                                                                                         ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ               ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΚΑΚΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ            ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    ΧΗΜΙΚΟΣ  MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: 22/02/2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων  ατομικής  προστασίας  των  εργαζομένων» για την Δ.Ε.Υ.Α.  

Αλεξανδρούπλης, που είναι αναγκαία για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων  

της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  κατά τον χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων εργασίας τους. 

β) Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού, ορίζονται οι 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α και σε χρονικό διάστημα που καθοριζεται  από το ΑΡΘΡΟ  5 

 της διακυρηξης. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εικοσι  εξι  χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδομήντα έξι ευρώ (26.476,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ  2 

Η προμήθεια των υλικών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

1069/1980 και του Ν. 3463/2006 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

ε) Τεχνικές Προδιαγραφές 

στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

ΑΡΘΡΟ  4 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας 
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του εξοπλισμού και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  5 

 Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Τα 

χαρακτηριστικά του κάθε υλικού περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ποσοτικά προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η ποσότητα αυτή 

όμως, μπορεί να αυξηθεί ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού έως 

και 50%, με την προϋπόθεση ότι επαρκεί η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού της μελέτης 

για το συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016.  

 Η αξία των υλικών θα πληρώνεται  τμηματικά  στον προμηθευτή μετά την παραλαβή 

των υλικών  από την αρμόδια  επιτροπή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  

που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος και ανάλογα με την ταμειακή της ρευστότητα και την εν γένει οικονομική της 

κατάσταση και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και 

προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στο χρόνο υποχρέωσης της εξόφλησης δεν 

περιλαμβάνεται ενδεχόμενη καθυστέρηση, λόγω άσκησης του προληπτικού ελέγχου 

δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο νομό Έβρου ή μη προσκόμισης από τον 

ανάδοχο ορισμένου δικαιολογητικού απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Κατά την παραλαβή των υλικών, εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις εκτέλεση της προμήθειας. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

από την σύμβαση, εφόσον δεν εκτελέσει ορθά την προμήθεια των υλικών, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παρούσα και στη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, του επιβάλλονται, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Παροχή της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, για το υπόλοιπο 

διάστημα της σύμβασης, είτε από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που είχαν λάβει 

μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού.  

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για 

χρονικό διάστημα μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών.  
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δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο, κατά τους όρους του άρθρου 24 της διακήρυξης.  

 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Τα υλικά δεν παρέχονται με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ  8 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή σε 

ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού  παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα 

διαρκεί το από υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ή από ανωτέρα βία, κώλυμα του αναδόχου, ο 

οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση υλικών, πέραν της συμφωνηθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 

συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Α...  

    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να επιλέξει υλικά με πιστοποιητικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την παρούσα συγγραφή. 
. 

ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας 

για έκαστο από τα υπό προμήθεια υλικά. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της 

ποσότητας έκαστου είδους δε θα γίνουν αποδεκτές.  

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ/Υ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                              Ο  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                  

                                                                                                                           ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΚΑΚΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ            ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΧΗΜΙΚΟΣ  MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ           Αλεξανδρούπολη: 22/02/2019 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

 

 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ 

    

α/α Περιγραφή ΜΑΠ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητες Τιμή Μονάδας 
Δαπάνη 
σε Ευρώ 

1 

Γάντια εργασίας για προστασία 
χεριών από μηχανικές 
καταπονήσεις. Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 
3,1,3,3 
EN 388, 420 

Ζεύγος 96 2,50 240,00 

2 
Γάντια από P.V.C. ΕΝ 388, 420, 374 
CE Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών 4, 1, 2, 1, 

Ζεύγος 72 4,00 288,00 

3 

Γάντια εργασίας από ύφασμα και 
νιτρίλιο CE, EN 388,420 Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 
3. 

Ζεύγος 468 2,50 1170,00 

4 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης / ΕΝ 
374 CE 

Συσκευασία 
100 τεμ 

57 8,00 456,00 

5 

Γάντια συγκολλητών CE, ΕΝ 388, 
420, 407 Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 3, 2, 2, 2. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών 
αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, 1 (*) 

Ζεύγος 6 15,00 90,00 

6 

Γάντια μονωτικά κλάση 2 EN 60903 
0 (Προστασία μέχρι 1000V) RC 
(αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή 
σε όζον, 
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) μήκος 
30cm 

Ζεύγος 16 24,00 384,00 

7 

Κράνος 240V CE, ΕΝ 397 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη 
ετικέτα στα 
ελληνικά με πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση, 
συντήρηση και αποθήκευση 

τεμάχιο 30 15,00 450,00 
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8 

Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) 
(οπτικός δίσκος 5, 
Β, K, Ν) 

τεμάχιο 26 10,00 260,00 

9 

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 
τόξο 
βραχυκυκλώματος 
(προσαρμοζόμενο στο κράνος 
ηλεκτρολόγων) 
 EN 166 3 9 B 

τεμάχιο 8 45,00 360,00 

10 

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (goggles). 
Γυαλία προστασίας ειδικά για 
οξυγονοκολλήτες με διαφορέτικο 
βαθμό σκοτεινότητας. Από τη 
συγκόλληση έως την κοπή με φλόγα, 
διατίθενται 5 επίπεδα προστασίας 
συγκολλητή. (*) 

τεμάχιο 4 7,00 28,00 

11 

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών 
ανοιχτού τύπου 
(κεφαλής) από fiberglass, 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 
(κατάλληλος για 
συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: 
κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, 
κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 
βαθμούς σκίασης 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 
(*) 

τεμάχιο 4 12,00 48,00 

12 
Φιλτρομάσκα FFP3 
ΕΝ 149 για τη μάσκα 

τεμάχιο 100 3,00 300,00 

13 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με 
φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) 

τεμάχιο 19 250,00 4750,00 

14 φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) τεμάχιο 19 60,00 1140,00 

15 

Αναπνευστική συσκευή. Μειωτήρας 
βαλβίδας / Πιέσεως : εφοδιασμένος 
με μανόμετρο για τη συνεχή 
ανάγνωση του τέλους του κυλίνδρου 
Όγκου / πίεσης κυλίνδρου εργασίας: 
2 l / 300 bar 
αποθεματικό αέρα 550 Ν λίτρα 
Ροή: περίπου 36 l / min 
Αυτονομία: περισσότερο από 15 
λεπτά 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση 
Πιστοποιηθεί ως συσκευή 
κατηγορίας 15 λεπτών με το 

τεμάχιο 3 1100,00 3300,00 
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πρότυπο EN 1146: 2005, ISO 
23269-1: 2008, και συνάντηση με τις 
οδηγίες 89/686 / ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (PPE), 97/23 / ΕΚ (PED) 
και 96/98 / ΕΚ (MED) .* 

16 

Ανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο 
«Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης» 
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% 
polyester 

τεμάχιο 100 5,00 500,00 

17 Ποδιές συγκολλητών Δερμάτινη τεμάχιο 4 30,00 120,00 

18 

Στολές προστασίας από 
χημικά/Εξαιρετική προστασία έναντι 
ξηρών σωματιδίων,συγκεκριμένων 
υγρών,χημικών ψεκασμών και σπρέι 
(CE Τύπος 4/5/6) 
Ραφές καλυμμένες με ταινίες σε όλη 
τη φόρμα για καλύτερη προστασία 
και αυξημένη αντοχή 
Βιολογική προστασία σύμφωνα με 
το EN 14126 
2-δρόμων φερμουάρ με πλήρως 
σφραγισμένη πατιλέτα και κάλυμμα 
πηγουνιού 
Κουκούλα με σχεδιασμό 3-πάνελ για 
αυξημένη συμβατότητα με άλλα 
ΜΑΠ 
Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση 
και αστράγαλοι για μεγαλύτερη 
άνεση και ελευθερία κινήσεων 
Αντιστατική επεξεργασία 
Αφήνει λίγα χνούδια 
Ιδανική για χημικές ουσίες και 
επιπλέον προστασία από 
μεταδοτικές ασθένειες 

τεμάχιο 50 15,00 750,00 

19 
Γαλότσες/ ΕΝ ISO 20344, 20345 CE 
S5 

τεμάχιο 18 14,00 252,00 

20 

Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου 
(ημιάρβυλα). 
EN ISO 20344, 20345 S3, CI, WR, 
SRC 

Ζεύγος 34 60,00 2040,00 

21 

Υποδήματα ασφαλείας 
ηλεκτρολόγων αντοχή 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 

Ζεύγος 8 55,00 440,00 
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σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 

22 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, (ζώνες 
ασφαλείας)/ EN 361 EN 358 

τεμάχιο 4 70,00 280,00 

23 

Επιγονατίδες Εξωτερικές, από υλικό 
που θα επιτρέπει την αναπνοή του 
δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που 
θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις 
χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και 
εύκαμπτο. αναπνοή του δέρματος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι 
ανθεκτικό στην 
τριβή, στις χημικές ουσίες, 
αντιολισθητικό και 
εύκαμπτο. 

τεμάχιο 18 10,00 180,00 

24 

Αντανακλαστικοί Κώνοι 
σήμανσης/Κώνοι σήμανσης 
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, 
ημιφορτηγά 
μεταφοράς ογκωδών) 
Ύψος: 50 cm 
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg 
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι 
τύπου II 
κατά 
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 
/ 86). 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον 
κώνο θα 
είναι σύμφωνη με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε 
(§7.8) ή 
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο 
κώνος θα 
ανταποκρίνεται στις μηχανικές 
αντοχές των § 
7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω 
προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου 

τεμάχιο 25 14,00 350,00 

25 
Προσαρτήματα ασφάλειας 
συγκολλήσεων σετ ασετυλίνης, σετ 
οξυγόνου CE (*) 

τεμάχιο 1 350,00 350,00 
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26 

Νιτσεράδες (σετ σακάκι και 
παντελόνι) 
ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471 Τα επίπεδα 
αντοχών 
θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3. 
Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή 
πορτοκαλί με μπλε 

τεμάχιο 35 30,00 1050,00 

27 
Σύστημα Διάσωσης/15 m 
συρματόσχοινο. EN 1496 class B , 
EN 360* 

τεμάχιο 1 1700,00 1700,00 

28 

Φορητοί ανιχνευτές πολλαπλών 
αερίων / Ανθεκτικός και αξιόπιστος, 
ο ανιχνευτής τεσσάρων αερίων να 
συνδυάζει μια ευρεία γκάμα 
χαρακτηριστικών με το πάτημα ενός 
κουμπιού,να ανιχνεύει Υδρόθειο – 
μονοξείδιο του άνθρακα – οξυγόνο – 
εκρηκτικά. Με λειτουργία  αντλίας για 
απομακρυσμένη δειγματοληψία, 
ιδανική για περιορισμένους χώρους.  
Χρόνος ζωής Μπαταρίας: AA 
Alkaline >=14h ( 20 to50C) 
• Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο 
των συγκεντρώσεων αερίων σε LCD 
οθόνη 
• Συμπαγές κι ελαφρύ 
• Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας 
αισθητήρα, μπαταρίας, κατάσταση 
κυκλώματος 
• Με ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
• Παλόμενος φωτισμός 
IntelliFlash™που επιβεβαιώνει ότι ο 
ανιχνευτής είναι σε κατάσταση 
λειτουργίας 
• Εύκολο στη χρήση με το πάτημα 
ενός κουμπιού 
• Ανιχνεύει ταυτόχρονα 4 αέρια 
• Καταγραφή δεδομένων  Χρόνος 
ζωής Μπαταρίας >=10h ( 20 to50C)* 

τεμάχιο 3 1200,00 3600,00 

29 
Τρίποδας φρεατίων,Τροχαλία και 
στήριγμα προσαρμογής, 
Προδιαγραφές : EN 795 class B * 

τεμάχιο 1 1600,00 1600,00 

 

 

  
      ΣΥΝΟΛΟ 26.476,00 

 

 

  
     ΦΠΑ 24% 6.354,24 

 

 

  
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 32.830,24 
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(*) Οι ανωτέρω τιμές μονάδες των προς προμήθεια υλικών έχει προκύψει από 

επίσημους τιμοκαταλόγους εταιρειών κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν οι επίσημοι τιμοκατάλογοι της ΣΥΝ+ΕΡΓΩ, STOP  ΕΠΕ 

(κ.λ.π..) 

 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ/Υ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                              Ο  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                  

                                                                                                                         ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΚΑΚΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ            ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        ΧΗΜΙΚΟΣ  MSc 
 

 

     Εγκρίθηκε με την 71/26-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Δ. 
Σολωμού 24 
Ταχ. Κώδικας: 68100 

                      
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 

           
             
           
 
 
 
 
 
            
 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»      
για την Δ.Ε.Υ.Α. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
  
 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  26.476,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 
 
 
 

                                     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

(κατά το σύστημα με, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  

βάσει της τιμής)                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ταχ Διεύθυνση: 
Δ.Σολωμού24 
Ταχ. Κώδικας: 68100 

                   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»           
για την Δ.Ε.Υ.Α.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

 
 
 
 
       
            
 
 ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 26.476,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

                                                ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(κατά το σύστημα με, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει της τιμής) 
 
 
Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας που αναγράφεται 
στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης της προμήθειας αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
προμήθειας με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του  Προϋπολογισμού 
Μελέτης . 

 
--------------------------- 
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  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ 

   
   Δαπάνη σε Ευρώ 

α/α Περιγραφή ΜΑΠ 
Μονάδα 
Μέτρησ
ης 

Ποσ
ότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 

  Αριθμ. 
 
ολογραφως 

1 

Γάντια εργασίας για προστασία 
χεριών από μηχανικές 
καταπονήσεις. Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 
3,1,3,3 
EN 388, 420 

Ζεύγος 96 
  

 

2 
Γάντια από P.V.C. ΕΝ 388, 420, 374 
CE Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών 4, 1, 2, 1, 

Ζεύγος 72 
  

 

3 

Γάντια εργασίας από ύφασμα και 
νιτρίλιο CE, EN 388,420 Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 
3. 

Ζεύγος 468 
  

 

4 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης / ΕΝ 
374 CE 

Συσκευα
σία 
100 τεμ 

57 
  

 

5 

Γάντια συγκολλητών CE, ΕΝ 388, 
420, 407 Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 3, 2, 2, 2. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών 
αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, 1 (*) 

Ζεύγος 6 
  

 

6 

Γάντια μονωτικά κλάση 2 EN 60903 
0 (Προστασία μέχρι 1000V) RC 
(αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή 
σε όζον, 
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) μήκος 
30cm 

Ζεύγος 16 
  

 

7 

Κράνος 240V CE, ΕΝ 397 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη 
ετικέτα στα 
ελληνικά με πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση, 
συντήρηση και αποθήκευση 

τεμάχιο 30 
  

 

8 

Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) 
(οπτικός δίσκος 5, 
Β, K, Ν) 

τεμάχιο 26 
  

 

9 

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 
τόξο 
βραχυκυκλώματος 
(προσαρμοζόμενο στο κράνος 
ηλεκτρολόγων) EN 166 3 9 B 

τεμάχιο 8 
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10 

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (goggles). 
Γυαλία προστασίας ειδικά για 
οξυγονοκολλήτες με διαφορέτικο 
βαθμό σκοτεινότητας. Από τη 
συγκόλληση έως την κοπή με φλόγα, 
διατίθενται 5 επίπεδα προστασίας 
συγκολλητή. (*) 

τεμάχιο 4 
  

 

11 

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών 
ανοιχτού τύπου 
(κεφαλής) από fiberglass, 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 
(κατάλληλος για 
συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: 
κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, 
κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 
βαθμούς σκίασης 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 
(*) 

τεμάχιο 4 
  

 

12 
Φιλτρομάσκα FFP3 
ΕΝ 149 για τη μάσκα 

τεμάχιο 100 
  

 

13 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με 
φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) 

τεμάχιο 19 
  

 

14 φίλτρα (ΑΒΕΚ2Ρ3) τεμάχιο 19 
  

 

15 

Αναπνευστική συσκευή. Μειωτήρας 
βαλβίδας / Πιέσεως : εφοδιασμένος 
με μανόμετρο για τη συνεχή 
ανάγνωση του τέλους του κυλίνδρου 
Όγκου / πίεσης κυλίνδρου εργασίας: 
2 l / 300 bar 
αποθεματικό αέρα 550 Ν λίτρα 
Ροή: περίπου 36 l / min 
Αυτονομία: περισσότερο από 15 
λεπτά 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση 
Πιστοποιηθεί ως συσκευή 
κατηγορίας 15 λεπτών με το 
πρότυπο EN 1146: 2005, ISO 
23269-1: 2008, και συνάντηση με τις 
οδηγίες 89/686 / ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (PPE), 97/23 / ΕΚ (PED) 
και 96/98 / ΕΚ (MED) .* 

τεμάχιο 3 
  

 

16 

Ανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο 
«Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης» 
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% 
polyester 

τεμάχιο 100 
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17 Ποδιές συγκολλητών Δερμάτινη τεμάχιο 4 
  

 

18 

Στολές προστασίας από 
χημικά/Εξαιρετική προστασία έναντι 
ξηρών σωματιδίων,συγκεκριμένων 
υγρών,χημικών ψεκασμών και σπρέι 
(CE Τύπος 4/5/6) 
Ραφές καλυμμένες με ταινίες σε όλη 
τη φόρμα για καλύτερη προστασία 
και αυξημένη αντοχή 
Βιολογική προστασία σύμφωνα με 
το EN 14126 
2-δρόμων φερμουάρ με πλήρως 
σφραγισμένη πατιλέτα και κάλυμμα 
πηγουνιού 
Κουκούλα με σχεδιασμό 3-πάνελ για 
αυξημένη συμβατότητα με άλλα 
ΜΑΠ 
Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση 
και αστράγαλοι για μεγαλύτερη 
άνεση και ελευθερία κινήσεων 
Αντιστατική επεξεργασία 
Αφήνει λίγα χνούδια 
Ιδανική για χημικές ουσίες και 
επιπλέον προστασία από 
μεταδοτικές ασθένειες 

τεμάχιο 50 
  

 

19 
Γαλότσες/ ΕΝ ISO 20344, 20345 CE 
S5 

τεμάχιο 18 
  

 

20 

Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου 
(ημιάρβυλα). 
EN ISO 20344, 20345 S3, CI, WR, 
SRC 

Ζεύγος 34 
  

 

21 

Υποδήματα ασφαλείας 
ηλεκτρολόγων αντοχή 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, 
αντοχή στη σόλα 
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά 
στοιχεία. 
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, 
SRC 

Ζεύγος 8 
  

 

22 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, (ζώνες 
ασφαλείας)/ EN 361 EN 358 

τεμάχιο 4 
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23 

Επιγονατίδες Εξωτερικές, από υλικό 
που θα επιτρέπει την αναπνοή του 
δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που 
θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις 
χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και 
εύκαμπτο. αναπνοή του δέρματος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι 
ανθεκτικό στην 
τριβή, στις χημικές ουσίες, 
αντιολισθητικό και 
εύκαμπτο. 

τεμάχιο 18 
  

 

24 

Αντανακλαστικοί Κώνοι 
σήμανσης/Κώνοι σήμανσης 
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, 
ημιφορτηγά 
μεταφοράς ογκωδών) 
Ύψος: 50 cm 
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg 
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι 
τύπου II 
κατά 
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 
/ 86). 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον 
κώνο θα 
είναι σύμφωνη με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε 
(§7.8) ή 
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο 
κώνος θα 
ανταποκρίνεται στις μηχανικές 
αντοχές των § 
7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω 
προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου 

τεμάχιο 25 
  

 

25 
Προσαρτήματα ασφάλειας 
συγκολλήσεων σετ ασετυλίνης, σετ 
οξυγόνου CE (*) 

τεμάχιο 1 
  

 

26 

Νιτσεράδες (σετ σακάκι και 
παντελόνι) 
ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471 Τα επίπεδα 
αντοχών 
θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3. 
Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή 
πορτοκαλί με μπλε 

τεμάχιο 35 
  

 

27 
Σύστημα Διάσωσης/15 m 
συρματόσχοινο. EN 1496 class B , 
EN 360* 

τεμάχιο 1 
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28 

Φορητοί ανιχνευτές πολλαπλών 
αερίων / Ανθεκτικός και αξιόπιστος, 
ο ανιχνευτής τεσσάρων αερίων να 
συνδυάζει μια ευρεία γκάμα 
χαρακτηριστικών με το πάτημα ενός 
κουμπιού,να ανιχνεύει Υδρόθειο – 
μονοξείδιο του άνθρακα – οξυγόνο – 
εκρηκτικά. Με λειτουργία  αντλίας για 
απομακρυσμένη δειγματοληψία, 
ιδανική για περιορισμένους χώρους.  
Χρόνος ζωής Μπαταρίας: AA 
Alkaline >=14h ( 20 to50C) 
• Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο 
των συγκεντρώσεων αερίων σε LCD 
οθόνη 
• Συμπαγές κι ελαφρύ 
• Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας 
αισθητήρα, μπαταρίας, κατάσταση 
κυκλώματος 
• Με ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
• Παλόμενος φωτισμός 
IntelliFlash™που επιβεβαιώνει ότι ο 
ανιχνευτής είναι σε κατάσταση 
λειτουργίας 
• Εύκολο στη χρήση με το πάτημα 
ενός κουμπιού 
• Ανιχνεύει ταυτόχρονα 4 αέρια 
• Καταγραφή δεδομένων  Χρόνος 
ζωής Μπαταρίας >=10h ( 20 to50C)* 

τεμάχιο 3 
  

 

29 
Τρίποδας φρεατίων,Τροχαλία και 
στήριγμα προσαρμογής, 
Προδιαγραφές : EN 795 class B * 

τεμάχιο 1 
  

 

 

 

  
           
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

  
 ΦΠΑ    
24%  

 

 

 

  
ΓΕΝ.ΣΥΝ
ΟΛΟ  

 

 
 
 

 

 
………………………………..…………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτών  επιχειρήσεων) 
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           Αλεξανδρούπολη  22-02-2019 
 

                  
     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ/Υ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                              Ο  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                  

                                                                                                                           ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ               ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΚΑΚΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ            ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    ΧΗΜΙΚΟΣ  MSc 
 
 
 
 

       Εγκρίθηκε με τον αριθμό   71/26--2018  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
 

                                            

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 
 
 
 
 

 

                                 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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