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ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκηρύσσουμε επαναληπτικό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την
προμήθεια με αγορά ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων διάσωσης για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων
σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα Λεπτών (281.048,39€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα
996673084

Κωδικός ηλεκτρονικής
τιμολόγησης

Ε.Φ.1059.2010000000.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39
Μαρούσι
151 23
Ελλάδα
EL30
2131331112
gdoy.1proc@civilprotection.gr
Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος
Πυραγός Ντουκάκης Χαράλαμπος
Υποπυραγός Τσιούτρας Σωτήρης

Αρμόδιοι για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL)

https://www.civilprotection.gr

Είδος αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική
Διοίκηση).
Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2344/1995 (Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση
και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση
και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω,
καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το
Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
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1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄».
1.1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη:
• «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ
2014-2020», με βάση την υπ’ αριθ. 444 από 31-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΑ37ΛΚ-Ω13)
απόφαση ένταξης Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS: 5045699 και κωδικό
ΣΑΕ 2019ΕΠ00210074, για το Είδος Α΄, του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας
Διακήρυξης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας
(IPA)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων
διάσωσης για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της
Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων σαράντα οκτώ
Ευρώ και τριάντα εννέα Λεπτών (281.048,39€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας του τμήματος (είδους)
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και η διάρκεια
της σύμβασης δίνεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» της παρούσας.

1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.4.1. Τις διατάξεις:
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
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μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
Του Ν. 3548/2007 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε
επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο
δημοσίων συβάσεων και λοιπές διατάξεις».
Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
Του Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
Του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις».
Του N. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά ξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία».
Του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ 167 τ. Α/30-08-2012) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”.
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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• Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
• Του Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/Α/09-09-2021) Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
• Του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 162/Α/09-09-2021) Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού.
1.4.2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά
με «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3414/2005».
• Υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) της 26ης Διεύθυνσης
Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σχετικά με «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
• Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και
χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
• Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία Κεντρικών
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
• Η υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων
δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763
οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ
Β΄/15-04-2020) και ισχύει.
• Υπ’ αριθ. πρωτ. 32492/24-03-2020 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
(ΦΕΚ Β΄5968) Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αντικατάσταση της υπ.’αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ.’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». (ΦΕΚ 1110/Β/31-03-2020).
• Υπ’ αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
• Υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
• Υπ’ αριθ. 444 από 31-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΑ37ΛΚ-Ω13) Περιφερειάρχη Κρήτης, σχετικά με: ¨1η
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ
5045699¨».
• Υπ’ αριθ. 41510 από 07-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΦΦ46ΜΤΛΡ-6ΛΒ) Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σχετικά με έγκριση της τροποποίησης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ- -002/1
ΤΡΟΠ.0 του έργου με τίτλο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΣΑΕ 2019ΕΠ00210074 και
κωδικό MIS: 5045699 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020».
• Υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
• Υπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 τ. Β΄/13-07-2021) Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Επικρατείας, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
• Υπ’ αριθ. 3929 Φ.Δ. 02/2022 από 18-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΡ246ΝΠΙΘ-2ΙΑ) Προϊστάμενου Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.σχετικά με έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας για
την προμήθεια με αγορά διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος
(ήτοι η Διακήρυξη υπ’ αριθ. 02/2022 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού
Σώματος).
1.4.3. Το υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σχετικά με «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
1.4.4. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ. Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και
χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
1.4.5. Το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471-2018/10001 από 31-05-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας/ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, σχετικά με «Έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2
του Ν.4412/2016».
1.4.6. Το υπ’ αριθ. 106 από 10-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υποστήριξης και Υποδομών Α.Π.Σ./Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών, με θέμα:
«Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης κόστους ειδών πρότασης Π.Σ. στο Π.Ε.Π. Κρήτης 2014-2020»,
με επισυναπτόμενο το από 10-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών με
θέμα: ¨ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠ
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020»¨.
1.4.7. Τo υπ’ αριθ. 76043 οικ. από 30-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και
Υποδομών Α.Π.Σ./Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών, με θέμα: «Τεκμηρίωση κόστους, σύντομες
τεχνικές περιγραφές και τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων ειδών για τροποποίηση
ενταγμένων έργων στα ΠΕΠ έντεκα Περιφερειών»
1.4.8. Την υπ’ αριθ. 6038 από 15-11-2021 (ΑΔΑ: 65ΔΨ46ΝΠΙΘ-Ν0Β) Απόφαση Υπαρχηγού Π.Σ.,
σχετικά με «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Πυροσβεστικού Σώματος».
1.4.9. Την υπ’ αριθ. 6028 από 15-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛ46ΝΠΙΘ-7Ψ7) Απόφαση Υπαρχηγού Π.Σ.,
σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των υπό προμήθεια
ειδών και της παροχής υπηρεσιών και προδικαστικών προσφυγών / ενστάσεων επί τεχνικών
θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος».
1.4.10. Την υπ’ αριθ. 1583 Φ.Δ.10/2021 από 03-03-2022 Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΘΜΣ46ΝΠΙΘ8ΚΞ) Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με: «Ματαίωση και επανάληψη ή
μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της υπ’ αριθ. 10/2021 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος, για τον συστημικό διαγωνισμό
υπ’ αριθ. 108002, (είδος Α΄ - Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης), με
τροποποίηση των όρων της».
1.4.11. Το Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: (20REQ006268933).
1.4.12. Το Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: (20REQ006478318).
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1.4.13. Το υπ’ αριθ. 1950 από 20-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Κρήτης, σχετικά με διατύπωση θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη
διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 6, «Ειδικός ατομικός
εξοπλισμός ομάδων διάσωσης», της Πράξης «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ «5045699»,
συνολικού προϋπολογισμού 348.500,00 €.
1.4.14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.4.15. Το γεγονός ότι:
• Είναι επιτακτική: α) Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος στα εν
λόγω είδη, καθώς αποτελούν κρίσιμα τεχνικά μέσα για την αποτελεσματική επιχειρησιακή
δράση των ομάδων επέμβασης του, β) Η αποτροπή απώλειας υψηλών και μη
αναπληρώσιμων κοινοτικών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), που χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης της σχετικής προμήθειας και
γ) Η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, επιχειρησιακών
δομών και λειτουργιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προς υπεράσπιση του δημοσίου
συμφέροντος.
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού.
1.5.1 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr),ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα εννέα (39) ημερών, από
την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
24-05-2022
24-05-2022
08:00
27-06-2022
15:00
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
-

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

-

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με
τους ουσιώδεις όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (Β1,Β2, Β3)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H΄

1.6. Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 1905-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό εσωτερικής
αναφοράς 2022/S 100-276330 (με προσωρινό αριθμό αναφοράς 22-284618-001).

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.
-

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
•

-

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 157709 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: 9ΠΥΖ46ΝΠΙΘ-1ΤΑ.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): https://www.civilprotection.gr/el: την 24-05-2022.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) Θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Γενικές Πληροφορίες
Έγγραφα της σύμβασης.

2.1.1.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2022/S 100-276330. Προκήρυξη της Σύμβασης
(ΑΔΑΜ 22PROC010611448), όπως αυτή έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. (Παράρτημα Γ΄)
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα “Υποδείγματα
Εγγυητικών Επιστολών” (Παράρτημα Β΄), “Τεχνικές Προδιαγραφές” (Παράρτημα Δ΄),
“Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς” (Παράρτημα Ε΄) που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
5. το “Σχέδιο σύμβασης” (Παράρτημα ΣΤ΄).
6. H ‘’ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων’’ (Παράρτημα H΄).
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.

2.1.2.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Παροχή Διευκρινίσεων.

2.1.3.
1.

2.

3.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και αιτήματα μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων και αιτήματα
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων/
αιτήματα μετάθεσης που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται
στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό» ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
4.

Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί:
α) με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός
πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) που θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

2.1.4.

Γλώσσα.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή
περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην
ελληνική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω
έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους
οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας
παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για
την αναθέτουσα αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5.

Εγγυήσεις.

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ (Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου και συντάσσονται σύμφωνα με το
Παράρτημα Β΄ της παρούσας.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
Διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί εγγράφως με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
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2.2. Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Δικαίωμα συμμετοχής.

2.2.1.
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα µέλη αυτών
που είναι εγκατεστημένα σε:
α. Κράτος - µέλος της Ένωσης.
β. Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.).
γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ. Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς της Ένωσης.

2.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής.

2.2.2.

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
προ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύμβασης, που για το σύνολο του τμήματος (ειδος) της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (5.620,97 €),
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β1 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την
27-07-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 15

22PROC010614597
2022-05-24
Ανήκει
στην υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται
στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή
ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.8 και 3.2), δ) δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη
προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του
απορριφθεί , ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016,
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά
τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2.2.3.

Λόγοι αποκλεισμού.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α
παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό
τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή),
386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις
για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου
2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασηςπλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2
και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί
τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α)

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.

(β)

εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ)

εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η
αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(δ)

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

(ε)

Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του
Ν.4782/21, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

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

Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας.

(η)

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

(θ)

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
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2.2.3.5.

2.2.3.6.

2.2.3.7.

2.2.3.8.

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 , όπως ισχύει.
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν
προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο
άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της
αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από
μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι
τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. (γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας (άρθρο 75 του Ν. 4412/16).
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
2.2.5. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών του οικονομικού φορέα, για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ίσο ή μεγαλύτερο με το
1/3 του αθροίσματος της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος (είδους) για τα οποία υποβάλλει
προσφορά, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ: αριθμός ετών (.......) μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (…). Σε περίπτωση μη τήρησης
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών η ως άνω απαίτηση θα προκύπτει από
προσκομιθέντα αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων,
συνοδευόμενων από σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις περί του κύκλου εργασιών.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα δηλώσει στοιχεία βάσει
ισολογισμών ή φορολογικών δηλώσεων για όσο χρόνο λειτουργεί.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Για το είδος να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον παράδοση παρόμοιου ατομικού
εξοπλισμού την τελευταία δεκαετία.
2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης καθώς και τα
εργοστάσια κατασκευής, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ΄ ανά είδος, οφείλουν να
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
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2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5.) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 του Ν.
4412/16). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2.
Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας . Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση .
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Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2,
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας .
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση
μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την
σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
αναθέτουσα αρχή .
2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3. και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7. της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα Γ΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται ανά τμήμα (είδος) και καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7,
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
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4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και
τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ
για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της
ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της
διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της
παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
θετικής απάντησης .
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι
δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του .
2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα.

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7., οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο
οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό,
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και,
κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν .
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
δικαιολογητικά που
αναφέρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα
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πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο
από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις
ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii)Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
τους.
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά
την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών , που
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό
πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό
πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων
που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών
τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή
είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου,
στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το
συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές
εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο
έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι
ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές τους είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
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iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες
πριν την υποβολή της προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω
πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της
αιτιολογίας αυτής.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή
του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη
διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό
τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από
κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο
της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην
περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παρ.
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών,
των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις
Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).,
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
Για το είδος
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ατομικού εξοπλισμού με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα,
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον
επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1,
υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή
να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική
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αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος
θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά
τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση
που του ανατεθεί η σύμβαση.
B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων
ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο τιμής για το είδος.
2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών.
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά
τμήμα/είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς
την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση
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των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του
ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία
αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από
τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή
και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να
πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν2.
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2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών
δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση eApostille
β) είτε των άρθρων 15 και 273 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ4 και ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα
στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη
του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς
φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19995,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς
και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης
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συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση.
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση)
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν
ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης
από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή
του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη
δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που
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παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα
της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος
Promitheus
ESPDint,
προσβάσιμου
μέσω
της
Διαδικτυακής
Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό
το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της
παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με
μορφότυπο PDF.
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2.

Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήματος Δ΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν .
β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα
στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης:
• την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής για το είδος
(Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης (όπως περιγράφεται αναλυτικά στο
Παράρτημα Δ΄)).
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν εκτός από την συστημικώς υποβληθείσα οικονομική
προσφορά τους, να επισυνάπτουν σε μορφή .pdf την αναλυτική οικονομική προσφορά τους
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ανά τμήμα και υποείδος όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ε Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης.
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 %
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά τμήμα, αλλά και ανά υποείδος της σύμβασης όπως
ορίζεται στις παραγράφους της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5.

Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
απορρίπτεται μη κανονική.

προβλεπόμενο

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
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2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών.
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται,
δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3. περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής,
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η
προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την
υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων
επιλογής,
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 01-07-2022
και ώρα 10:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών.
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ
οργάνων της , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά
σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος
χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα .
Ειδικότερα για το είδος που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού:
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου
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εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους
τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών .
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή
του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων
των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας .
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3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.5 .
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή
τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η
παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
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αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή
η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα
με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή
του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την
απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016,
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν
γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των
προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της
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αναθέτουσας αρχής6. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ,
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.
4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου
εδαφίου στον ανάδοχο.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 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 παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων
197 και 198 ΑΚ.
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και
Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ.
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
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διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017,
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης,
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση
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της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του
δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π.,
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο,
την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός
εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373
του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
3.5. Ματαίωση Διαδικασίας.
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας,
δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί
χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως,
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
4.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης και προκαταβολής).
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης/είδους, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται
μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β2΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα που αναγράφεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας,
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
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παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των
αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του
Ν.4412/16.
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών,
οικονομικών,
πολιτικών
ή
άλλων
κοινών
συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
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αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και
των υπεργολάβων του.
4.4. Υπεργολαβία.
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας , όπως και σε περίπτωση
καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης
και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους
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όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης) . Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους. Οι
προσφέροντες να επιλέξουν υποχρεωτικά με σχετική δήλωση στον υποφάκελο της
οικονομικής προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.4.Α. υποπερίπτωση iv
(γ), έναν από τους πιο κάτω τρόπους :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών κάθε τμήματος.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του
ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί
της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. (κατά τα
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, κατά τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α΄. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07252% (0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
κατά την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06216% (0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β΄/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Οι κρατήσεις α) και γ) τελούν υπό την επιφύλαξη της έκδοσης της Κ.Υ.Α. του εδ. 5 της παρ. 3 του
αρ. 350 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 7 του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ
Α59/17-3-2022), σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α59/17-3-2022), Ενιαία
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Άλλες Διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5.1.3. Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας συντάξεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
5.1.4. Η αναθέτουσα αρχή γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους
μόλις περάσει η προβλεπόμενη από την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013,
προθεσμία κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα. Ο υπολογισμός του ποσοστού των τόκων
υπερημερίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω Νόμο.
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις.
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016Αν το
υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
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μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως
άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
και περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος,
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία από την κοινοποίηση
της ανωτέρω όχλησης.
Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
περίπτωση,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον
επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν
αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με
τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον
λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.
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Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ
(18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και
εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του
διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας
αρχής.
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω
νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο7 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή
των άρθρων 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.2.( Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) 6.3. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
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ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 (Ν.4412/16) οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών.
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
Παραρτήματα Α΄ και Δ΄ της παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά
τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό
χρόνο παράδοσης .
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της
παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών.
6.2.1. H παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου και του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης) και
την ενότητα 10 του Παραρτήματος Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ΄
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 208 του Ν. 4412/16, συντάσσει πρωτόκολλα τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους αναδόχους.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208
του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση.
6.3.1. 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 αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος 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.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΩΝ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΥΣ)/
Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης (όπως
(α/α
συστημικός
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ΄)
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ διαγωνισμός 157709)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα

ΕΙΔΗ

Ε.Π. 2014-2020

ΕΙΔΟΣ
Ειδικός ατομικός
εξοπλισμός ομάδων
διάσωσης (όπως
περιγράφεται
αναλυτικά στο
Παράρτημα Δ΄)

«ΚΡΗΤΗ
2014 - 2020»

Τιμή
τεμαχίου
χωρίς ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βλέπε πίνακες
Παραρτηματος 281.048,39€
Δ΄ (Είδος Α΄)

Ο εκάστοτε εν ισχύ Φ.Π.Α.
•

Για το είδος: 35112000-2
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0021
Κωδικός ΣΑΕ: 2019ΕΠ00210074
Πράξη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»
MIS: 5045699
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Καθαρή αξία
με κρατήσεις
χωρίς ΦΠΑ

Βλέπε πίνακες
281.048,39€ Παραρτηματος 281.048,39€
Δ΄ (Είδος Α΄)

Συνολική καθαρή αξία είδους Α΄

Φ.Π.Α.

Ποσότητα
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Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Όπως ορίζεται
αναλυτικά στο
Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)

Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης (όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ΄)

Τέσσερις (4) μήνες

Εγκαταστάσεις/αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.) του Π.Σ., Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙΠΕ Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, Τηλ.:
2105559940-3. Κωδικός NUTS: EL30.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παράδοσης.
• 0,07252%
Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά
το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄ 01-04-2019).
• 0,02072%
Ανάλυση: 0,02% υπέρ του Δημοσίου στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την παρ.
6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
• 0,06216%
Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑTΗΣΕΩΝ
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα
ΕΠΙ %
με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
Οι κρατήσεις α) και γ) τελούν υπό την επιφύλαξη της έκδοσης της Κ.Υ.Α. του εδ. 5 της
παρ. 3 του αρ. 350 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 7 του Ν.
4912/2022 (ΦΕΚ Α59/17-3-2022), σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4912/2022
(ΦΕΚ Α59/17-3-2022), Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Άλλες Διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους και θα παρακρατείται κατά την
πληρωμή (άρθρο 64, Ν.4172/2013)
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
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Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού
Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
- ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών
Α΄ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ……………ΕΥΡΩ.

(i)
(ii)
(iii)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ .............................. (και ολογράφως) ……….. υπέρ του
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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β) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
γ) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
(αριθμό / ημερομηνία) ............... Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την…………για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης για τη προμήθεια με αγορά .............................................(για το
τμήμα/είδος…..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας
του, χωρίς Φ.Π.Α. μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύμβασης.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................... (Σημείωση για την
Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερος του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη
Διακήρυξη) ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη
Υπογραφή)

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών
Α΄ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ.
...................σύμβασης, για τη προμήθεια με αγορά ...................................................... σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ................... Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Πυροσβεστικό Σώμα (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την………………) για το
τμήμα/είδος…..
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης/είδους.……… ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

σ'

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 61

22PROC010614597
2022-05-24
Ανήκει
στην υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π.
Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών
Α΄ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ...................ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας,για τη λήψη προκαταβολής ίσης με το …..% της συνολικής συμβατικής
αξίας προ ΦΠΑ.............ΕΥΡΩ της με αριθ. .............σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρεία για τη προμήθεια .....................................της υπ’ αριθ. ….. Δ/ξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την………………) για το τμήμα/είδος …, πλέον τόκων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 72, 203 και 207
του Ν.4412/2016.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του υλικού, η καταβολή τόκων καλύπτεται από το
ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 και 207 του Ν.4412/2016.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την επιστροφή της, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδατης Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
22-284618-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S[][][][][][]
2022/S 100-276330
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίεςμε τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 996673084
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): www.civilprotection.gr
Πόλη: Μαρούσι
Οδός και αριθμός: Λ. Κηφισίας 37-39,
Ταχ. κωδ.: 15123
Αρμόδιος επικοινωνίας: Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 213 1331112
Ηλ. ταχ/μείο: gdoy.1proc@civilprotection.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Διακήρυξη 02/2022 Προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Σύντομη περιγραφή:
Επαναληπτικός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά
Ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων διάσωσης για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως
αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων
ογδόντα ενός χιλιάδων σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα Λεπτών (281.048,39€),
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 02/2022
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο
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φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
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επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες
που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση
τρομοκρατίας

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 82

22PROC010614597
2022-05-24
Ανήκει
στην υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π.
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη
σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του
κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν
οι
αμιγώς
εθνικοί
λόγοι
αποκλεισμού
που
ορίζονται
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

στη

σχετική

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·
οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται
βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει
προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο
οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,βλέπε
μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή
στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή

Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 213 1510 116
Fax: 213 1510 935, 198
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον πίνακα
συμμόρφωσης, όπως αυτός εμφανίζεται στο πεδίο ¨Τεχνικές Προδιαγραφές¨ του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1.

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή εάν έχει συμπληρωθεί ένας
αριθμός σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο η συμπλήρωση
αριθμητικού μεγέθους για το χαρακτηριστικό και απαιτείται συμμόρφωση.

3.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι, αντίστοιχα, από τον
προσφέροντα ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού της προσφοράς. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής.

4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ηλεκτρονικά αρχεία
επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική προσφορά.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Είδος/Τμήμα, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην στήλη
«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» του προαναφερόμενου πίνακα συμμόρφωσης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Α/Α Συστήματος:

157709

Αριθμός Διακήρυξης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2022

Είδος: [Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης .]
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας που
πρέπει να πληροί ο ειδικός εξοπλισμός των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας - Διάσωσης (ΟΟΕΔ) και των
Ομάδων Υποβρυχίων Διασώσεων (ΟΥΔ) των ΕΜΑΚ, για την εκτέλεση του επιχειρησιακού τους έργου.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Να δηλώνεται στην προσφορά η κατασκευάστρια εταιρεία και ο τύπος (μοντέλο) των προσφερομένων
ειδών.
Να είναι κατασκευασμένα από εργοστάσια διεθνώς αναγνωρισμένα με μεγάλη πείρα και εξειδικευμένα
στην κατασκευή τέτοιων ειδών.
Η αναφορά σε εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτική και δεν αποκλείει την προσφορά προϊόντων με
ανάλογα χαρακτηριστικά.
Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ζητούμενων ειδών εξοπλισμού, οι απαιτήσεις που διατυπώνονται με
αριθμητικές τιμές (διαστάσεις, βάρος κλπ.) ή τύπους υλικών, είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν την
προσφορά προϊόντων με ανάλογα χαρακτηριστικά, εφόσον καλύπτεται ο σκοπός χρήσης τους.
Τα επιμέρους μεγέθη των ειδών (π.χ. ρουχισμού) τα οποία παράγονται σε διάφορα μεγέθη για καλύτερη
προσαρμογή στον χρήστη, θα δοθούν στην ανάδοχο εταιρεία κατά το στάδιο υπογραφής της Σύμβασης.
Δεδομένης της πληθώρας του ζητούμενου εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών, καθώς και της χρονικής
απόστασης από την υποβολή της προσφοράς έως την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης, είναι αποδεκτή
η παράδοση/παραλαβή επί μέρους στοιχείων εξοπλισμού διαφορετικών από τα προσφερόμενα, εφόσον ο
προμηθευτής τεκμηριώσει αφενός την αδυναμία παράδοσης του προσφερόμενου στοιχείου εξοπλισμού
(π.χ. τέλος σειράς, αναβάθμιση μοντέλου κ.α.) και αφετέρου την κατά τουλάχιστον ισοδύναμο τρόπο
κάλυψη των απαιτήσεων. Η εν λόγω αλλαγή επί μέρους στοιχείων εξοπλισμού δεν καθιστά τον ειδικό
ατομικό εξοπλισμό των ομάδων διάσωσης ουσιωδώς διαφορετικό, ως προς τον χαρακτήρα, από το
προσφερόμενο, ούτε μεταβάλλει τη συνολική φύση του προσφερόμενου ειδικού ατομικού εξοπλισμού των
ομάδων διάσωσης.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές
προδιαγραφές, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της
προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CANYONING (ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ)
ΣΤΟΛΗ NEOPREN
Στολή 2 τεμαχίων από Neoprene διπλής επίστρωσης σε συνδυασμό με Supratex, πάχους 5 mm,
κατάλληλη για canyoning. Να διαθέτει κολλημένες ραφές τύπου Blindstitch. Στην περιοχή των γονάτων
ενίσχυση με ελαστικό, τύπου Supratex 5,5 mm. Πάνω μέρος: Jacket με ενσωματωμένη κουκούλα.
Στεγανοποίηση μανικιών γύρω από τους καρπούς και το πρόσωπο. Ενίσχυση στους αγκώνες με κόλα
τύπου polyglut. Μικρή θηλιά στο δεξί ώμο για τοποθέτηση καραμπίνερ και γρήγορο μάζεμα του σχοινιού.
Θηλιές στο στήθος. Τσέπη στήθους με κορδόνι για τοποθέτηση μαχαιριού και σφυρίχτρας (διαστάσεων 15
x 8 cm περίπου). Τσέπη στο ύψος του αριστερού πήχη (διαστάσεων 15 x 8 cm περίπου). Κάτω Μέρος:
Παντελόνι με τιράντες. Στεγανοποίηση στους αστραγάλους για λιγότερη εισροή νερού. Ενίσχυσή με κόλα
τύπου polyglut κατά μήκος των καλαμιών μέχρι τα γόνατα και στους γλουτούς. Ενισχυμένη πλάτη για
προστασία της σπονδυλικής στήλης. Τσέπη τύπου Bellows με κλείσιμο Velcro για κάθε μηρό (22 x 14cm
περίπου). Ειδικό φερμουάρ που επιτρέπει την ούρηση χωρίς να χρειαστεί να βγει ο εξοπλισμός ή η στολή.
ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ
Πολύ ανθεκτική στολή στεγανού τύπου για επαγγελματίες διασώστες. Κατάλληλη για κρύες συνθήκες.
Υλικό στολής αποτελούμενο από τρία στρώματα (Tri-Laminate). Μεταλλικό στεγανό φερμουάρ. Ελαστικός
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ιμάντας μέσης. Μανσέτες και κολάρο από λάτεξ. Ελαστικές μπότες από καουτσούκ / νεοπρένιο.
Επιγονατίδες από συμπιεσμένο νεοπρένιο 2 mm. 2 τσέπες μηρών με velcro, 1 αριστερή τσέπη στο
στήθος και 1 τσέπη στο πλάι. 3 θέσεις για προσάρτηση εξοπλισμού στο θώρακα. Ξεχωριστή κουκούλα
νεοπρενίου 2 mm. Κάλτσες από συμπιεσμένο Νεοπρέν 4mm.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ
Υλικό διπλής στρώσης αποτελούμενο από ένα στρώμα fleece και ένα στρώμα από διαπνέον Polyamid.
Babygro ενσωματωμένο. Τσέπη στο μηρό με κλείσιμο velcro. Ελαστική κουκούλα από νεοπρένιο 2mm με
αδιάβροχο λάστιχο προσώπου από λάτεξ. Εργονομική τομή με νεοπρένιο υψηλής ελαστικότητας γύρω
από το λαιμό (η κουκούλα να μην περιορίζει την κίνηση της κεφαλής). Μικρές τρύπες στην κορυφή του
καλύμματος για την αποστράγγιση του νερού.
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ CANYONING
Αδιάβροχο σακάκι υψηλής αντοχής από πολυαμίδιο με πολυουρεθάνη ως εσωτερική επένδυση.
Επένδυση fleece στον γιακά. Κουκούλα που διπλώνει μέσα στον γιακά. Φαρδύ κάτω από τις μασχάλες
για μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων. Κλείσιμο με velcro. Ενίσχυση στους ώμους. velcro στις μανσέτες.
Χρησιμοποιείται για επιπλέον προστασία πάνω από το εσώρουχο ή τα ρούχα. Βάρος: 600 g περίπου.
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CANYONING
Παντελόνι για canyoning, από μαλακό και ανθεκτικό υλικό επικαλυμμένο με πολυαμίδιο για την προστασία
της στολής Neopren. Να διαθέτει ενίσχυση γλουτών χωρίς κεντρική ραφή, ενισχύσεις στα γόνατα και
στερέωση με velcro και ζώνη με νάιλον κλιπ. Βάρος: 600gr περίπου.
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ CANYONING
Οι μπότες να είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν την καλύτερη απόδοση, άνεση, ασφάλεια και
πρόσφυση σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το υγρό στοιχείο, όπως το canyoning, η
σπηλαιολογία κλπ. Να είναι ενισχυμένες στη φτέρνα και στα δάκτυλα για πρόσθετη ασφάλεια και
υποστήριξη. Το πέλμα να έχει ανάγλυφες λεπτομέρειες για αυξημένη πρόσφυση. Να υπάρχουν δίαυλοι
αποστράγγισης του νερού. Να συνοδεύονται από 1 εφεδρικό ζευγάρι κορδόνια.
ΓΑΝΤΙΑ NEOPREN
Γάντια για canyoning, από Neoprene με ενίσχυση τύπου kevlar στις παλάμες και τα δάχτυλα. Να κλείνει με
velcro στον καρπό, για εύκολη ρύθμιση.
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
Σφυρίχτρα aσφαλείας. 105 dB τουλάχιστον. Σώμα από ελαφρύ σκληρό πλαστικό και κορδόνι για τον
λαιμό.
ΣΟΥΓΙΑΣ CANYONING
Μηχανισμός με καλυμμένη λεπίδα και δύο πλευρές κοπής, για εύκολο κόψιμο διχτυού, πετονιάς σχοινιού
κλπ, σε περίπτωση ανάγκης. Εργονομικός σχεδιασμός που παρέχει ακριβές, καθαρό και εύκολο κόψιμο
ενώ μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικές λεπίδες καθώς και θήκη φύλαξης
και μεταφοράς.
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
Μποντριέ για canyoning, πλήρως ρυθμιζόμενο, με τουλάχιστον 2 θηλιές για υλικά. Ειδικό σημείο
πρόσδεσης για το σακίδιο του σχοινιού. Αφαιρούμενο, προστατευτικό πλαστικό PVC. Πιστοποίηση κατά
EN 12277 Type C. Σήμανση CE. Να διαθέτει εμπρόσθιο σημείο προσάρτησης για τη σύνδεση αναβατήρα
στήθους, ιμάντα για σύνδεση του καταβατήρα, δύο μικρές πλευρικές οπές για την τοποθέτηση ιμάντα και
καταβατήρα, δύο ισχυρού βρόγχους υλικών. Προστατευτικό κάθισμα από επικαλυμμένο PVC το οποίο
αφαιρείται εύκολα μέσω velcro για συντήρηση, καθαρισμό και αντικατάσταση. Τέσσερις πίσω υποδοχές
για υλικά. Δύο ενισχυμένες πίσω υποδοχές για 2 quick links, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
ανάρτηση υλικών ή τσάντας έκτακτης ανάγκης. Βάρος: 830 gr με 880 gr περίπου αναλόγως μεγέθους.
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ
Καταβατήρας από κράμα αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένος για canyoning. Κατάλληλος για μονά και διπλά
σχοινιά διαμέτρου 8 mm - 12 mm περίπου. Κατάλληλος όχι μόνο για ραπέλ, αλλά και για χρήση σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης. Λειτουργία σε διαφορετικές θέσεις τριβής, για σχοινιά
διαφορετικών διαμέτρων. Να συνοδεύεται από δύο ανταλλακτικά από καουτσούκ. Βάρος: 95 γρ. περίπου.
Πιστοποίηση κατά EN 15151-2. Σήμανση CE.
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ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 8
Κατασκευασμένος από κράμα αλουμίνιου υψηλής αντοχής. Αντοχή: 35 kN περίπου. Πιστοποίηση κατά EN
15151-2. Σήμανση CE. Βάρος: 110 γρ. περίπου. Κατάλληλο για σχοινί: 9-12 χιλ.
ΣΕΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καραμπίνερ ασφαλείας με βίδα ασφάλισης πάχους 10 mm. Ύψος 98 mm περίπου, πλάτος 58 mm
περίπου, άνοιγμα πύλης 15 mm περίπου. Σχήμα D. Όριο θραύσης μεγάλου άξονα: 23 kN, όριο θραύσης
μικρού άξονα: 10 kN. Όριο θραύσης με ανοικτή πύλη: 9 kN. Βάρος: 55 gr περίπου. Πιστοποίηση κατά EN
12275, EN 362/B. Σήμανση CE. Ιμάντας για σετάκια με πιστοποίηση κατά EN 566, μήκος: 12 cm, πλάτος
13 mm, σημείο θραύσης: 22 kN, βάρος: 5 gr περίπου.
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ
Σχοινί ειδικό για canyoning Τύπος σχοινιού: Α. Μήκος 60 m, διάμετρος 10,3 mm. Φορτίο θραύσης: 2.500
daN(kg). Βάρος/μέτρο: 70 γρ. περίπου. Με χαμηλή συρρίκνωση στο νερό σε σχέση με συμβατικά σχοινιά.
Χαμηλό ποσοστό επιμήκυνσης 3,6%. Πιστοποίηση κατά ΕΝ 1891, type A.
KIT BULL
Ειδικό σακίδιο canyoning για την μεταφορά σχοινιού με άνοιγμα και από τις 2 πλευρές Άμεση εκκένωση
του νερού μέσω του εμπρόσθιου και πλευρικού δικτυωτού υλικού. Κλείσιμο με καψούλια, διαμέτρου 4
χιλιοστών κορδόνι και cordstop. Ρυθμιζόμενοι και αποσπώμενοι ιμάντες ώμου 30 χιλιοστών. Δύο λαβές
(επάνω και κάτω μέρος). Υλικό κατασκευής τύπου Cordura. Ισχυρές ραφές. Χωρητικότητα: 20L (περίπου
60 μέτρα σχοινί διαμέτρου 10mm). Ύψος 58cm περίπου. Βάρος: 420 gr περίπου.
ΣΑΚΙΔΙΟ CANYONING
Σακίδιο για canyoning και σπηλαιολογία. Κατασκευασμένο από PVC 1100 dTex 900 g/m² canvas. Τρύπες
στον πάτο και σε όλο το μήκος του στην μπροστινή πλευρά, για να στραγγίζουν τα νερά. Χερούλι και στον
πάτο. Εσωτερική θηλιά προσάρτησης υλικών. Ιμάντες ώμου και ζώνη μέσης, ενισχυμένα για μεγαλύτερη
άνεση. Διαστάσεις: 63 x 22 x 35 cm περίπου. Χωρητικότητα: 45 λίτρα. Βάρος: 1550 gr περίπου.
ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ
Στεγανό δοχείο για μεταφορά υλικών χωρητικότητας 3.6 L. Διάμετρος ανοίγματος 136 mm περίπου.
Διάμετρος δοχείου 198 mm περίπου. Συνολικό ύψος 171 mm περίπου. Υλικό κατασκευής: HDPE.
ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
Καταδυτικά καλτσάκια ενισχυμένα με διπλή φόδρα κατάλληλα για έντονη χρήση. Κατασκευασμένα από
Neoprene, ικανά να κρατήσουν την θερμοκρασία των ποδιών σε σταθερά επίπεδα. Πάχος: 5mm.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
Υλικό κατασκευής: Polyester. Πλήρως ρυθμιζόμενο. Με 4 θηλιές υλικών. Πιστοποίηση κατά EN 12277/C.
Σήμανση CE.
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Παπούτσια αναρρίχησης ιδανικά για χρήση με πολλαπλούς σκοπούς. Κλείσιμο με velcro. Σόλα τύπου
Vibram XS Grip2 3.5 mm. Μεσοσόλα: τύπου LaSpoFlex 1,1 mm. Υλικά κατασκευής: Suede δέρμα
συνδυασμένο με microfiber. Βάρος: 450 gr περίπου αναλόγως μεγέθους.
ΣΧΟΙΝΙ
Ελαφρύ, μονό δυναμικό σχοινί αναρρίχησης, με χαμηλό συντελεστή δύναμης κρούσης για καλύτερη
απόσβεση στις πτώσεις. Μήκος 80 m, διάμετρος: 9.5 mm. Δύναμη κρούσης: 7.5 kN. Πτώσεις: 7.
Βάρος/μέτρο: 59 gr. Με σημάδι στην μέση. Πιστοποίηση κατά EN 892 και UIAA. Σήμανση CE.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
Διαθέτει προστατευτικό για το σχοινί (85x110cm) από ανθεκτικό υλικό, το οποίο μπορεί εύκολα να τυλιχτεί
μέσα στο σακίδιο για εύκολη μεταφορά μεταξύ των διαδρομών. Να χωράει το σχοινί της παραγράφου
3.2.3. Διαθέτει δύο θηλιές για τις άκρες του σχοινιού. Βοηθάει να διατηρείται το σχοινί καθαρό και χωρίς
μπερδέματα.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΡΑΠΕΛ
Συσκευή ασφάλισης ικανή να ασφαλίζει τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο αναρριχητή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο ραπέλ. Προσφέρει δυναμική ασφάλιση στον επικεφαλής αναρριχητή και αυτόματο
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μπλοκάρισμα του σχοινιού κατά την ασφάλιση του δεύτερου. Χρησιμοποιείται με ένα ή δύο σχοινιά
διαμέτρου από 7,5 mm έως 10,5 mm. Βάρος: 65 gr περίπου. Πιστοποίηση κατά EN 15151-2.Σήμανση CE.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Συσκευή ασφάλισης με υποβοηθούμενη πέδηση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σχεδιασμένη
για όλους τους αναρριχητές. Με ελεγχόμενη τροφοδοσία του σχοινιού. Λαβή κατά του πανικού: αν ο
χρήστης τραβήξει υπερβολικά τη χειρολαβή, η λειτουργία κατά του πανικού φρενάρει και σταματά την
κάθοδο. 2 επιλογές λειτουργίας: για top-rope ασφάλιση ή ασφάλιση του επικεφαλής. Δυνατότητα
κλειδώματος της λειτουργίας. Βάρος: 200 gr περίπου. Συμβατότητα με όλα τα μονά σχοινιά (βέλτιστη
χρήση με σχοινιά διαμέτρου 8,9 έως 10,5 mm). Υλικό κατασκευής: πλάκες αλουμινίου, πλάκα τριβής και
πλάκα φθοράς από ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχυμένη λαβή από νάιλον. Πιστοποίηση κατά EN 15151,
UIAA. Σήμανση CE.
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Σακουλάκι μαγνησίας για αναρρίχηση και ορειβασία. Ευρύ άνοιγμα για εύκολη είσοδο του χεριού. Κλείσιμο
με κορδόνι. Διαθέτει διπλό βρόχο για την στερέωση στην μέση με ιμάντα. Υλικό κατασκευής: Πολυαμίδιο.
Βάρος: 60 gr περίπου.
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Μαγνησία για αναρριχητική χρήση. Σε συσκευασία των 200 gr.
ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κολλητική ταινία προστασίας για τα χέρια και τα δάχτυλα, για αναρριχητική χρήση. Πλάτος: 5cm. Μήκος:
10 m.
ΣΟΥΓΙΑΣ
Διασωστικός σουγιάς με πριονωτή λάμα που ασφαλίζει για να μην υπάρχει κίνδυνος κατά τη χρήση.
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΙΑ
Σχεδιασμένα με εγκάρσια κλίση που επιτρέπει πλευρικές τοποθετήσεις σε ρηχές σχισμές. Ανοδιωμένα
ανάλογα με το μέγεθος, είναι γρήγορα αναγνωρίσιμα και διαθέτουν στρογγυλεμένες άκρες για εύκολη
αφαίρεση. Κάθε καρύδι είναι εξοπλισμένο με ένα ανθεκτικό, γαλβανισμένο ατσάλινο καλώδιο. Αντοχές:
από 2 kN έως 10 kN αναλόγως μεγέθους.
FRIENDS
Συνδυάζουν μεγάλο εύρος διαστολής με εύκαμπτο στέλεχος καλωδίου και κεφαλή στενού πλάτους που
ταιριάζει σε στενές σχισμές. Να έχουν μεγάλη αντοχή σε επαναλαμβανόμενη τριβή χωρίς να μειώνεται η
ευκαμψία. Έξι τουλάχιστον τεμάχια ανά σετ με βάρη από 51 gr έως 112 gr περίπου και αντοχή από 5 kN
έως 9 kN περίπου.
ΚΑΡΦΙΑ
4 καρφιά ανά σετ που διαθέτουν λεπίδες ακριβείας, έχουν μεγάλη αντοχή και χαμηλό βάρος 76 gr
περίπου. Πάχος: 4 mm περίπου.
ΣΕΤΑΚΙΑ
Ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση αποτελούνται από δύο καραμπίνερ, ένα με ευθεία πύλη στο πάνω μέρος
και ένα με κυρτή πύλη στο κάτω μέρος. Το σύστημα Keylock αποφεύγει τυχόν εμπλοκές στο σχοινί και
στο σημείο αγκύρωσης. Πιστοποίηση κατά EN 12275. Σήμανση CE Υλικό: Κράμα αλουμινίου. Βάρος:113
gr περίπου.
ΕΞΩΛΚΕΑΣ
Εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για αφαίρεση αναρριχητικών σφηνών από σχισμές βράχου. Υλικό
κατασκευής ατσάλι. Βάρος έως 45 gr περίπου.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
ΜΑΣΚΑ ΣΚΙ
Μάσκα για σκι - snowboard με άνετη εφαρμογή, με αφρώδες υλικό στην περιοχή επαφής με το πρόσωπο
και φαρδύ ελαστικό ιμάντα. Να διαθέτει διπλό φακό: PC/AC. Προστασία φακού: CAT 1-2. Επεξεργασία
anti-scratch εξωτερικά και anti-fog εσωτερικά.
ΓΚΕΤΑ ΛΑΙΜΟΥ
Διαστάσεις:50x24.5 cm περίπου. Βάρος: 72 gr περίπου. Θερμική άνεση: Cool (-10/10°C). Μπορεί να
φορεθεί και από τις 2 μεριές. Επεξεργασία Polygiene, που επιτρέπει στο ύφασμα να παραμείνει καθαρό
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για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων που δημιουργούν οσμές. Πιστοποιημένο να πληροί τις
προϋποθέσεις Oeko-Tex 100. Υλικό κατασκευής: Polyester Microfibre και polyester fleece.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ
Βάρος 630 g περίπου με αδιάβροχη τεχνολογία τύπου Gore-Tex, 3 στρωμάτων υφάσματος. Κουκούλα
συμβατή με κράνος.. Εμπρός αδιάβροχο φερμουάρ υψηλής ποιότητας. Δύο τσέπες στο στήθος που
κλείνουν με αδιάβροχα φερμουάρ. Μία τουλάχιστον εσωτερική τσέπη με φερμουάρ. Ρυθμιζόμενες
μανσέτες.
ΣΑΚΙΔΙΟ
Κατάλληλο για πεζοπορία και ορειβασία. Να εφαρμόζει άριστα στην πλάτη παρέχοντας καλή στήριξη
χωρίς να κουράζει. Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στην πλάτη προσφέροντας άνεση κατά τη
μεταφορά. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με μαξιλαράκια για τους ώμους. Ρυθμιζόμενη ζώνη στη βάση του
σακιδίου για καλύτερη στήριξη με θήκες που διαθέτουν φερμουάρ. Θήκη υπνόσακου στη βάση.
Αδιάβροχο κάλυμμα στο καπάκι του σακιδίου. Θηλιές για εργαλεία πάγου εξωτερικά. Βάρος: 2,2 kg
περίπου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 87 x 40 x 40 cm. Χωρητικότητα 65 Lt.
ΣΑΛΟΠΕΤΑ
Αδιάβροχο παντελόνι κατάλληλο για μεγάλες αποστολές σε κακές καιρικές συνθήκες και σε βαθύ χιόνι. Με
ύφασμα από αναπνεύσιμο και ανθεκτικό υλικό. Βάρος: 900 gr περίπου. Ύφασμα αδιάβροχο τεχνολογίας
τύπου Gore-Tex. Υφασμάτινη θήκη με ρυθμιζόμενα αφαιρούμενα στηρίγματα. Αδιάβροχο φερμουάρ 2way. Προσχηματισμένα γόνατα. Ρυθμιζόμενα, αφαιρούμενα στηρίγματα.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ
Από 100% Merino μαλλί. Αποτρέπει την δημιουργία οσμών.
MIDLAYER FLEECE
Βάρος 340 gr περίπου. Μπροστινό φερμουάρ. Προστασία για το πηγούνι. Επίπεδες ραφές.
SOFTSHELL ΣΑΚΑΚΙ
Μαλακό αδιάβροχο μπουφάν, κατάλληλο για πεζοπορία και χαμηλές θερμοκρασίας. Αφαιρούμενη
κουκούλα. Ρυθμιζόμενο ελαστικό μέσης. Τσέπες χειρός με φερμουάρ. Τσέπη στο στήθος με φερμουάρ.
Ύφασμα: 100% πολυεστέρα.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα. Φυσικός έλεγχος θερμοκρασίας σώματος. Φυσικός έλεγχος κατά της
οσμής. 100% Merino μαλλί.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ MIDLAYER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Βάρος 200 gr περίπου. Επίπεδες ραφές. Εύκαμπτη ελαστική μέση.
ΓΑΝΤΙΑ
Αδιάβροχα, αντιανεμικά και διαπνέοντα, με μεμβράνη τύπου gore-tex. Πολύ ζεστά. Ρυθμιζόμενο λάστιχο
στο τελείωμα. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στους καρπούς. Κλιπ ασφαλείας. Διαθέτουν σχοινάκια. Παλάμες με
υλικό PU Reinforced. Βάρος: 200 gr περίπου.
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΚΙ
Με τεχνολογία Fusion. Να συνδυάζουν την υψηλή απόδοση και την άνεση όλη την ημέρα. Αποτελούνται
από Wool, Nylon / Polyamide, Polypropylene και Lycra/ ελαστάν.
ΜΠΟΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Διαπνέουσα, αδιάβροχη, με μεμβράνη τύπου Gore-Tex. Βάρος: 900 gr περίπου Επανώδερμα πάχους 3.2
mm εμποτισμένο με σιλικόνη. Εσωτερική σόλα τύπου CarbonTech. Μεσοσόλα: 2 mm Polyurethane. Σόλα
τύπου Vibram.
ΓΚΕΤΕΣ
Τεχνική γκέτα από ανθεκτικό, αδιάβροχο και ελαφρύ υλικό. Πλήρως αδιάβροχες και διαπνέοντες
σχεδιασμένες για χρήση με μπότες βουνού μεσαίου ύψους. Διαθέτει έναν ανθεκτικό στην τριβή ιμάντα που
περνάει κάτω από την μπότα και μια εύκαμπτη ταινία από πολυμερή στο πίσω μέρος, για να αποτρέπεται
η κίνηση κατά την αναρρίχηση. Πίσω ύφασμα αδιάβροχο, διαπνέον και πολύ ελαστικό για μεγάλη
ελευθερία κινήσεων. Η περιοχή του αστραγάλου από νάιλον. Μπροστινό κλείσιμο με velcro. Ελαστική
ταινία πολυμερούς στο πίσω μέρος της γκέτας για να διατηρεί τη θέση της. Λαστιχένιος ιμάντας ανθεκτικός
στην τριβή που περνάει κάτω από την μπότα. Κλείσιμο με το ένα χέρι εύκολα ακόμα και με χοντρά γάντια.
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Αρθρωτός γάντζο με μικρό ιμάντα για ασφάλιση στα κορδόνια. Βάρος: 270 gr περίπου αναλόγως
μεγέθους.
ΚΡΑΜΠΟΝ
Σχεδιασμένα για γενική ορειβασία και αλπινισμό. Πλήρως ρυθμιζόμενο με το χέρι, χωρίς εργαλεία.
Μέγεθος μπότας: 36-47. Μαζεύουν εύκολα για τη μεταφορά. Σχεδιασμένα ώστε να μην συγκεντρώνετε
χιόνι κάτω από το κραμπόν.
ΠΙΟΛΕ
Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φτυάρι. Ασύμμετρος γωνιακός άξονας με
ενσωματωμένη λαβή για εργονομικό χειρισμό. Ρυθμιζόμενο στήριγμα τύπου FlickLock. Cen-B
πιστοποιημένο. Βάρος: 545 gr. Μήκος 57 cm. Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι. Άξονας από αλουμίνιο με
κατάλληλη επικάλυψη στην περιοχή της λαβής.
ΠΑΓΟΒΙΔΕΣ
Διαθέτουν κωνικό σωλήνα όπου τα δόντια ανοίγουν μια οπή κατά λίγο μεγαλύτερη από τον ίδιο τον
σωλήνα, για λιγότερες τριβές κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων. Με μανιβέλα για γρήγορη τοποθέτηση.
Δύο οπές για κλιπάρισμα, από ανοξείδωτο χάλυβα. Σήμανση CE. Αντοχή: 10 kN. Βάρος 159 gr. Μήκος:
19 cm.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
Προσφέρουν θερμομόνωση και άριστη διαχείριση υγρασίας. Στεγνώνουν γρήγορα. Έχουν επεξεργασία
κατά των οσμών.
ΜΠΑΤΟΝ ΣΕΤ
Υλικό κατασκευής: κράμα αλουμινίου για μειωμένο βάρος. Τρία τηλεσκοπικά τμήματα. Σύστημα ρύθμισης:
Speedlock, για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του μήκους. Μήκος ελάχιστο: 70 εκ. Μήκος μέγιστο: 145 εκ.
Βάρος: 300 γρ./τεμάχιο.
ΜΠΟΤΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Μπότες ορειβασίας κατασκευασμένες από δέρμα πάχους 1,6-1,8 mm ειδικά επεξεργασμένο ώστε να μην
απορροφά υγρασία και ύφασμα συνθετικό microfiber στη γλώσσα και το τμήμα κάτω από τα κορδόνια. Να
έχει περιορισμένη έκταση ραφών και οι ραφές που τυχόν υπάρχουν να φέρουν τα νήματα στο εσωτερικό
ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στη φθορά. Να είναι πλήρως αδιάβροχη με μεμβράνη τύπου Gore Tex. Το
τμήμα του παπουτσιού που περιβάλλει τα σφυρά να είναι κατασκευασμένο από δέρμα και εύκαμπτο
ύφασμα ώστε να επιτρέπει πλήρη ευκαμψία προς όλες τις διευθύνσεις κατά την κάμψη της ποδοκνημικής
άρθρωσης. Η μεσόσολα να είναι κατασκευασμένη από απορροφητικό υλικό τύπου EVA. Η εξωτερική
σόλα να έχει ορειβατικό ανάγλυφο. Στη μύτη και εκτεινόμενο προς τα πίσω έως τη μέση του μεταταρσίου
και την πτέρνα να φέρει προστατευτικό υλικό από ελαστομερές υλικό (rubber). Το βάρος να μην ξεπερνά
τα 750 gr/τεμ. στο μέγεθος 42.
ΧΙΟΝΟΒΑΤΗΡΕΣ
Χιονοβατήρες από συνθετικό υλικό με κατασκευή που να επιτρέπει την κάμψη της κατά μήκος στο κάθετο
επίπεδο. Να φέρει καρφιά για τον πάγο στο κάτω τμήμα και προεξέχοντα μεταλλικά δόντια στο πρόσθιο
άκρο της δέστρας. Η δέστρα που συνδέει το παπούτσι με τον χιονοβατήρα να επιτρέπει ελεύθερα την
κίνηση της φτέρνας ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα την βάδιση. Η δέστρα να διαθέτει ρύθμιση για
προσαρμογή σε όλων των μεγεθών τα υποδήματα από μέγεθος 38 έως 48. Να φέρει δεσίματα που να
ασφαλίζουν με καστάνια και πόρπες. Ο χιονοβατήρας να διατίθεται σε 2 μεγέθη συμβατός με βάρος
χρήστη από 60 -130 kg
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΚΡΑΝΟΣ
Κατάλληλο για ορειβατικό ή αλπικό σκι. Ελαφρύ, μικρό σε όγκο, με σύστημα με ανοίγματα αερισμού και
εύκολες ρυθμίσεις για άριστη εφαρμογή. Κέλυφος από διογκωμένο πολυπροπυλένιο και εργονομικά
διαμορφωμένο εσωτερικό. Ρυθμιζόμενος ιμάντας για το πηγούνι. Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής
φακού. Πιστοποίηση κατά EN 12492. Σήμανση CE. Βάρος: 430 gr περίπου.
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ΠΕΔΙΛΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Κατάλληλα για μαλακό χιόνι (πούδρα). Με πλήρες πλευρικό τοίχωμα ABS καθώς και ξύλινο πυρήνα. Ο
πυρήνας του ξύλου εξασφαλίζει εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης και ανάκτησης. Βάρος 1.530 gr περίπου
για το μέγεθος (ύψος σε εκ.) 177.
ΔΕΣΤΡΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Ελαφριά, ανθεκτική, χωρίς πλαίσιο. Περιστρεφόμενος ανυψωτήρας φτέρνας, ενσωματωμένα πώματα σκι
και δυνατότητα ρύθμισης των τιμών απελευθέρωσης 4-10. Εξασφαλίζουν απλό χειρισμό και ευέλικτο
εύρος χρήσεων. Βάρος: 550 gr περίπου. Ρυθμιζόμενο μήκος: +/-12,5 mm DIN: 4-10. Υλικά: Σφυρήλατο
αλουμίνιο, πλαστικό υψηλής αντοχής, ανοξείδωτο ατσάλι.
ΦΩΚΙΕΣ
Εύκολη προσαρμογή. Η σύνδεση στο πίσω μέρος (backfix) είναι ήδη ραμμένη και έχει ρυθμιζόμενο μήκος
μέχρι 11 cm. Η σύνδεση άκρου (clicklock) είναι ήδη ραμμένη και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα
πλάτη των σκι.
ΜΠΑΤΟΝ
Απλό μπατόν σκι αποτελούμενο από ένα κομμάτι. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Μεγάλη λαβή από
νεοπρένιο και ρυθμιζόμενο ιμάντα. Μεγάλο πιατάκι και μύτη από κατάλληλο υλικό τύπου Alu Flex Vario
Wolfram. Βάρος: 220 gr περίπου.
ΠΙΟΛΕ
Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φτυάρι. Ασύμμετρος γωνιακός άξονας με
ενσωματωμένη λαβή για εργονομικό χειρισμό. Ρυθμιζόμενο στήριγμα τύπου FlickLock. Cen-B
πιστοποιημένο. Βάρος: 545 gr. Μήκος 57cm. Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι. Άξονας από αλουμίνιο με
κατάλληλη επικάλυψη στην περιοχή της λαβής. * Ίδιο είδος με το 0 *
ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Προσφέρει άνεση και ευκολία στο χειρισμό. Είναι στη κατηγορία μεσαίου βάρους κατάλληλη τόσο για
αρχάριους όσο και για έμπειρους χρήστες. Διακόπτης στο πίσω μέρος για ελευθερώνει την κίνηση για
περπάτημα. Εμπρόσθια κλίση: 15°-21°. Τέσσερις πόρπες για την εφαρμογή της μπότας στο πόδι. Ιμάντας
κλειδώματος κίνησης, σφίγγει χωρίς velcro και χαλαρώνει με ένα βρόχο εύκολο στη χρήση.
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΚΙ
Με τεχνολογία Fusion. Να συνδυάζουν την υψηλή απόδοση και την άνεση όλη την ημέρα. Αποτελούνται
από Wool, Nylon / Polyamide, Polypropylene και Lycra/ ελαστάν. * Ίδιο είδος με το 0 *
ΜΑΣΚΑ ΣΚΙ
Μάσκα για σκι - snowboard με άνετη εφαρμογή, με αφρώδες υλικό στην περιοχή επαφής με το πρόσωπο
και φαρδύ ελαστικό ιμάντα. Να διαθέτει διπλό φακό: PC/AC. Προστασία φακού: CAT 1-2. Επεξεργασία
anti-scratch εξωτερικά και anti-fog εσωτερικά. * Ίδιο είδος με το 0 *
ΦΤΥΑΡΙ
Τηλεσκοπικό και αποσυναρμολογούμενο φτυάρι χιονιού σχεδιασμένο για χρήση σε ορειβασία, ορειβατικό
σκι και έρευνα σε χιονοστιβάδες. Φτυάρι και λαβή από κράμα αλουμινίου. Εργονομική και στιβαρή λαβή.
Μεταβλητό μήκος από 65 cm έως 82 cm περίπου. Διαστάσεις αποθήκευσης: 36x22 εκ περίπου. Διαθέτει
τέσσερις οπές στις οποίες είναι δυνατή η διέλευση σχοινιού για αγκύρωση έκτακτης ανάγκης. Βάρος: 585
gr περίπου.
ΑΝΤΕΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Αντένα διάσωσης από χιονοστιβάδες. Κατάλληλη για ορειβασία, αλπινισμό, ορειβατικό σκι.
Κατασκευασμένη από ισχυρό ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελείται από 5 τεμάχια μήκους 80 cm το καθένα,
διαμέτρου 13 mm και συνολικού μήκους 400 cm. Ενώνονται με βιδωτούς συνδέσμους και πείρους
ασφάλισης. Βάρος: 4,10 gr περίπου.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Ψηφιακός και αναλογικός πομποδέκτης για επαγγελματίες διασώστες. Διαθέτει τρεις κεραίες. Εμβέλεια
σήματος 60 μέτρα. Αυτόματος έλεγχος. Αριθμός ένδειξης θυμάτων: 5 τουλάχιστον. Διαχείριση
παρεμβολών.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Να έχει χωρητικότητα 38-42 λίτρα. Κατασκευή κατάλληλη για ορειβατική χρήση σε χειμερινές συνθήκες.
Ύφασμα κατασκευής από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 400 denier τουλάχιστον. Το ύφασμα κατασκευής
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του πάτου του σακιδίου να είναι από πιο ενισχυμένο υλικό συγκριτικά με το ύφασμα του κυρίως σακιδίου.
Η πλάτη του σακιδίου να είναι ανατομική και από ενισχυμένο ύφασμα χωρίς διχτυωτό υλικό ώστε να
αντέχει σε τυχόν επαφή με πετρώδεις τραχείες επιφάνειες. Να φέρει ιμάντα μέσης με επένδυση από
μαλακό υλικό στα πλάγια, όπου συνδέονται με το σώμα του σακιδίου. Στον ιμάντα μέσης να φέρει
ιμαντάκια ανάρτησης αναρριχητικού εξοπλισμού. Το σακίδιο να κλείνει στο ανώτερο τμήμα του με καπάκι
το οποίο να μπορεί να αποσπαστεί εντελώς από το σακίδιο. Όταν το καπάκι αποσπάται να μπορεί να
καλύπτεται το άνοιγμα του σακιδίου με κατάλληλο ύφασμα που να ασφαλίζει με πόρπες. Να φέρει ιμάντα
συμπίεσης στο ανώτερο τμήμα και σύστημα πρόσδεσης αναρριχητικού σχοινιού. Να φέρει 2 ιμάντες
ανάρτησης ορειβατικών πιολέ. Να φέρει πλαϊνούς ιμάντες σύσφιξης που να δίνουν τη δυνατότητα
μεταφοράς πέδιλων ορειβατικού σκι. Να φέρει θέση μεταφοράς ασκού νερού. Να φέρει ειδικά
σχεδιασμένο ύφασμα ή άλλο σύστημα για συγκράτηση & μεταφορά αναρριχητικού κράνους. Να φέρει στο
σώμα του σακιδίου θηλιές από ιμάντα (daisy chain) για μεταφορά φορτίου εξωτερικά. Να φέρει ειδικά
ενισχυμένες θηλιές που να έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση του σακιδίου φορτωμένο πλήρως με υλικά.
(hauling loops). Να διαθέτει επενδυμένους ιμάντες ώμων που να συνδέονται μεταξύ τους με ειδικό ιμάντα
με πόρπη που φέρει σφυρίχτρα. Βάρος: μέγιστο 1300 gr περίπου.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Ορειβατικό μπουφάν αδιάβροχο διαπνέον τεχνολογίας τύπου gore-tex. Εξωτερικό υλικό από polyamide με
αδιάβροχη μεμβράνη αδιαβροχοποίησης 20.000 mm H2O και διαπνοή 20.000 gr/m2/24h. Όλες οι ραφές
να είναι αδιαβροχοποιημένες με εσωτερική θερμοκολλητική ταινία. Να έχει κατάλληλο μήκος ώστε να
καλύπτει το σώμα μέχρι το μέσο της λεκάνης. Στα μανίκια να φέρει ιμάντες σύσφιξης με ταινίες τύπου
velcro για εφαρμογή στους καρπούς. Εμπρός να κλείνει με πλαστικό αδιαβροχοποιημένο φερμουάρ
υψηλής αντοχής. Να φέρει κουκούλα, στερεωμένη στο λαιμό του χιτωνίου, η οποία να διαθέτει κορδόνι
σύσφιξης για προσαρμογή στο κεφάλι του χρήστη (μέτωπο - πρόσωπο) και κορδόνι ρύθμισης όγκου στο
πίσω τμήμα του κεφαλιού. Επίσης να διαθέτει γείσο με ενίσχυση. Να έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε ο
χρήστης να μπορεί να φορά αναρριχητικό κράνος εσωτερικά της κουκούλας. Να φέρει δύο εξωτερικές
τσέπες στο ύψος των πλευρών οι οποίες να κλείνουν με πλαστικοποιημένα αδιαβροχοποιημένα
φερμουάρ. Να έχει αδιαβροχοποιημένο φερμουάρ στην περιοχή κάτω από τα μανίκια, τη μασχάλη και
τμήμα του κορμού για εξαερισμό.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΒΟΥΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΚΗΝΗ
Εξαιρετικά ανθεκτική σκηνή 2 ατόμων. Πολύ ισχυροί πόλοι, αδιάβροχη επικάλυψη τύπου Xtreme Shield
και ισχυρό φερμουάρ από ανοξείδωτο ατσάλι. Πλάτος 140 cm περίπου που μπορεί να χωρέσει δύο
στρώματα 64 cm. Εύκολη εγκατάσταση: σύστημα με έγχρωμους κωδικούς πόλων, κλιπ και ιμάντων για
γρήγορη και εύκολη ρύθμιση. Ευέλικτος εξαερισμός: Τα παράθυρα εξασφαλίζουν διασταυρωμένο αερισμό
και μπορεί να είναι εντελώς κλειστά. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: βάρος 3 kg, μήκος: 218 εκ, όγκος σκηνής
1440 lt, εμβαδόν δαπέδου 3 τ.μ.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
Κατάλληλος για αποστολές σε πολύ ψηλές κορυφές βουνών και πολικά περιβάλλοντα. Σχεδιασμένος για
προστασία έως -30 ° C. Σχεδιασμός τύπου μούμιας. Με μικρό διάφραγμα λαιμού. Με περίπου 1000
γραμμάρια πούπουλα χήνας ποιότητας 850FP πιστοποίησης R.D.S. Μεγάλου μεγέθους για τον αντίστοιχα
ογκώδη ρουχισμό των χρηστών. Με αδιάβροχες επενδύσεις για την αποφυγή διείσδυσης νερού και
διαμήκη διαφράγματα για την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης των πούπουλων.
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Αυτοφούσκωτο (self inflating) υπόστρωμα σε μέγεθος large. Ενδεικτικές διαστάσεις: 63 x 196 cm, πάχος:
3,8 cm, βάρος: 900 gr περίπου, κατασκευασμένο από πολυεστέρα με αφρό ουρεθάνης. Κατηγορία
θερμομόνωσης (R value) 3,2 ή 3,4. Να διατίθεται με θήκη μεταφοράς.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (BIVY SACK ή BIVOUAC SACK)
Παρέχει πρόσθετη προστασία χωρίς μεγάλο πρόσθετο βάρος. Αδιάβροχο και αναπνέον με βάρος
περίπου 250 γραμμάρια.
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ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Με υβριδικό γκαζάκι που προσφέρει δυνατότητα χρήσης υγρού ή αέριου καύσιμου, ανάλογα με τις
ανάγκες. Με μικρό βάρος περίπου 400 γραμμάρια. Η συσκευασία να περιέχει: θήκη μεταφοράς και
αποθήκευσης, την εστία, δοχείο υγρών καυσίμων με τρόμπα, αλεξήνεμο, βάση για δοχείο αέριου
καυσίμου, κιτ επισκευής. Συμβατά καύσιμα: υγραέριο, κηροζίνη, αμόλυβδη βενζίνη.
ΦΙΑΛΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Περιεχόμενο: Μείγμα Ισοβουτάνιο / Προπάνιο, βάρους 230 γρ., κατάλληλο για χειμερινή χρήση (-22οC).
Φιάλη: Ύψος (mm): 85, Διάμετρος (mm): 108, Βάρος (γρ.): 390.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
Κάθε σετ διαθέτει: Μία κατσαρόλα χωρητικότητας 2 λίτρων, από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διάφανο
καπάκι, δύο βαθειά πιάτα, δύο μονωμένες κούπες. Οι κούπες και τα πιάτα αποθηκεύονται στο εσωτερικό
της κατσαρόλας. Συνολικό βάρος περίπου 650 γραμμάρια.
ΚΟΥΤΑΛΙ
Συνδυασμός κουταλιού - πιρουνιού, κατάλληλο για ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς να αφήνει γεύση
μετάλλου κατά τη χρήση του. Μη διαβρωτικό, μη μαγνητικό κατασκευασμένο από τιτάνιο.
ΣΠΙΡΤΑ ΘΥΕΛΛΗΣ
Αντιανεμικά σπίρτα για να ανάβουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Κάθε συσκευασία να περιέχει 20
σπίρτα εντός αδιάβροχης θήκης που κλείνει.
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ (FIRE STARTER)
Αυτόνομη αδιάβροχη μονάδα παραγωγής σπινθήρα, με τριβή μεταλλικού ελάσματος σε ράβδο μαγνησίου,
για άναμμα προσανάμματος. Με αδιάβροχη θήκη φύλαξης προσανάμματος και κορδόνι με σφυρίχτρα
έκτακτης ανάγκης. Βάρος περίπου 100 γραμμάρια.
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΘΥΕΛΛΗΣ
Αντιανεμικός αναπτήρας υγραερίου παραγωγής διπλής φλόγας σχήματος V ρυθμιζόμενης έντασης,
κατάλληλος για μεγάλα υψόμετρα (3000 μέτρα) με καπάκι ασφαλείας. Βάρος περίπου 100 γραμμάρια.
ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 18/8 με διπλό τοίχωμα, χωρητικότητας 750 ml με απόδοση 20
ώρες σε ζεστό και κρύο και 100 ώρες σε παγωμένο. Καπάκι που χρησιμοποιείται ως κούπα και βιδωτό
κούμπωμα με στοπ.
ΘΕΡΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 18/8 με διπλό τοίχωμα, χωρητικότητας 700 ml με απόδοση 15
ώρες σε ζεστό και κρύο. Με μεγάλο άνοιγμα για υγρά ή στερεά φαγητά, καπάκι που χρησιμοποιείται ως
κούπα και βιδωτό κούμπωμα με στοπ και χειρολαβή.
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ
Για χρήση με εστίες υγρών καυσίμων, χωρητικότητας περίπου 800 ml και καπάκι ασφαλείας. Συμβατό με
τη ζητούμενη εστία μαγειρέματος
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ
Πολύ ανθεκτική στολή στεγανού τύπου για επαγγελματίες διασώστες. Κατάλληλη για κρύες συνθήκες.
Υλικό στολής αποτελούμενο από τρία στρώματα (Tri-Laminate). Μεταλλικό στεγανό φερμουάρ. Ελαστικός
ιμάντας μέσης. Μανσέτες και κολάρο από λάτεξ. Ελαστικές μπότες από καουτσούκ / νεοπρένιο.
Επιγονατίδες από συμπιεσμένο νεοπρένιο 2 mm. 2 τσέπες μηρών με velcro, 1 αριστερή τσέπη στο
στήθος και 1 τσέπη στο πλάι. 3 θέσεις για προσάρτηση εξοπλισμού στο θώρακα. Ξεχωριστή κουκούλα
νεοπρενίου 2 mm. Κάλτσες από συμπιεσμένο Νεοπρέν 4mm. * Ίδιο είδος με το 0 *
ΣΤΟΛΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υψηλής αντοχής στολή πολυαμίδιου για σπηλαιολογία κατάλληλη για κρύες και υγρές σπηλιές.
Κατασκευασμένη με αδιάβροχο ύφασμα. Επένδυση από fleece στο κολάρο. Ελαστική στη μέση και στην
πλάτη. Σφίξιμο των καρπών. Ενισχυμένη στους γλουτούς και τους αγκώνες Βάρος: 1060 γρ. περίπου.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ
Υλικό διπλής στρώσης αποτελούμενο από ένα στρώμα fleece και ένα στρώμα από διαπνέον Polyamid.
Babygro ενσωματωμένο. Τσέπη στο μηρό με κλείσιμο velcro. Ελαστική κουκούλα από νεοπρένιο 2mm με
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αδιάβροχο λάστιχο προσώπου από λάτεξ. Εργονομική τομή με νεοπρένιο υψηλής ελαστικότητας γύρω
από το λαιμό (η κουκούλα να μην περιορίζει την κίνηση της κεφαλής). Μικρές τρύπες στην κορυφή του
καλύμματος για την αποστράγγιση του νερού. * Ίδιο είδος με το 0*
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MERINO
Με τεχνολογία Fusion. Υψηλής ποιότητας νήματα με μικροΐνες για υψηλή απόδοση και άνεση. Αδιάβροχη
κάλτσα μήκους μπότας με πυκνό ελαστικό πέλμα, φτέρνα και αστράγαλο, κατάλληλο για υπαίθριες
δραστηριότητες όπου συνδυάζοντας ζεστασιάς και διαπνοή. Σύνθεση (ενδεικτική): Εξωτερικό: 95% Nylon,
5% Elastane. Εσωτερικά: 54% Merino, 36% Polyester, 7.5% Nylon, 2.5% Elastane. Μεμβράνη:100% PU.
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
Κατάλληλο για σπηλαιολογία, Type C, πλήρως ρυθμιζόμενο με 2 θηλιές για υλικά. Ειδικό σημείο
πρόσδεσης για το σακίδιο του σχοινιού. Αφαιρούμενο, προστατευτικό πλαστικό.. Βάρος: 650 γρ. περίπου.
Πιστοποίηση σύμφωνα με EN 12277 και σήμανση CE.
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
Με λειτουργία αυτόματης πέδησης που επιτρέπει το εύκολο σταμάτημα και τη συγκράτηση τη θέση στο
σχοινί. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί ή να αφαιρεθεί γρήγορα από το σχοινί χωρίς να αφαιρεθεί από
το μποντριέ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως αναβατήρας με τη βοήθεια ποδοστηρίου. Εύκολο
στη χρήση: ο ρυθμός καθόδου να ελέγχεται μεταβάλλοντας τη λαβή στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού. Να
είναι κατάλληλο για στενά περάσματα. Υλικό (-α): μπομπίνες αλουμινίου, αντικαταστάσιμες. Βάρος (γρ.):
325 περίπου. Πιστοποίηση σύμφωνα με EN 341 class A ή το EN 15151-1 και σήμανση CE. Συμβατό με
σχοινί διαμέτρου από 9-12 χιλ ή 8.5-11.
ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ
Αναβατήρας σχοινιού. Συμβατός με σχοινιά διαμέτρου: 8,5 - 11 mm τουλάχιστον. Βάρος: 120 gr περίπου.
Μήκος: 110 mm περίπου. Πιστοποίηση κατά EN 567, EN 12841/B. Σήμανση CE. Δυνατότητα
μπλοκαρίσματος σε λασπώδη και παγωμένα σχοινιά λόγω ύπαρξης οπών στο έκκεντρο και στην πλάκα.
Το έκκεντρο να έχει μεγάλη σκληρότητα επιφάνειας για μεγάλη αντοχή στη φθορά και μείωση της
ευθραυστότητας. Εργονομικός μοχλός ανοίγματος, εύκολος χειρισμός και προστατευμένος από
κραδασμούς και από τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος.
ΦΡΕΝΟ ΠΟΔΙΟΥ
Να διευκολύνει την ολίσθηση σχοινιού στα πρώτα μέτρα. Οδοντωτό έκκεντρο με αυτοκαθαριζόμενη
υποδοχή για βελτιστοποίηση της απόδοσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (παγωμένα ή βρώμικα σχοινιά).
Μηχανισμός ενσωματωμένος στο σώμα της συσκευής για μεγαλύτερη προστασία. Να απελευθερώνεται
από το σχοινί με μια απλή κίνηση του ποδιού προς τα πίσω. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση με πόρπη.
Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Ιμάντες μεγάλης αντοχής στην τριβή.
Βάρος: 85 gr περίπου. Συμβατό με σχοινί διαμέτρου: 8 έως 13 mm.
ΣΧΟΙΝΙ
Ημιστατικό σχοινί κατάλληλο για σπηλαιολογία, με αντοχής στην τριβή και ευελιξία. Μήκος 100 m και
πάχος 10 mm. Φορτίο θραύσης: 2.500 daN (kg). Αριθμός πτώσεων με συντελεστή 1: 6 (100 kg).
Βάρος/μέτρο: 61 γρ περίπου. Πιστοποίηση κατά: EN 1891 A. Επιμήκυνση 50/150 kg: 4.1 % περίπου.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
Σακίδιο Σπηλαιολογικό από βερνικωμένο PVC1100 dTex 670 και 900g/m². Να φέρει, στο κάτω μέρος,
προστατευτικές σωληνωτές ραφές, ειδικά σχεδιασμένες για τη μεταφορά βαριών φορτίων. Να διαθέτει μία
κάτω χειρολαβή και μία λαβή ανύψωσης μεταξύ των ιμάντων ώμου. Εσωτερικό κλείσιμο με πτερύγιο,
οπές και σχοινί. Τρεις εσωτερικοί βρόγχοι εργαλείων από τους οποίους το ένα είναι για ανύψωση. Μια
αφαιρούμενη ζώνη. Τόσο οι ιμάντες ώμου όσο και ο ιμάντας μέσης είναι ενισχυμένοι για μεγαλύτερη
άνεση. Ύψος: 63 εκ περίπου. Χωρητικότητα: 45 L.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Διπλόφοδρη καταδυτική στολή από νεοπρέν 5mm με παντελόνι Long John με φερμουάρ και σακάκι με
κουκούλα και φερμουάρ που φτάνει μέχρι το σαγόνι. Μεγάλα Aquastop στα άκρα και προστατευτικά
στους αγκώνες και στα γόνατα. Ανατομική σχεδίαση (Pre cut).
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ΓΙΛΕΚΟ ΝΕΟΠΡΕΝ
Γιλέκο από υπερελαστικό νεοπρέν (Ultra-strech) 2mm. Εργονομική εφαρμογή. Βελούδινη εσωτερική
επένδυση.
ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
Καταδυτικά καλτσάκια ενισχυμένα με διπλή φόδρα κατάλληλα για έντονη χρήση. Κατασκευασμένα από
Neoprene, ικανά να κρατήσουν την θερμοκρασία των ποδιών σε σταθερά επίπεδα. Πάχος: 3mm. * Ίδιο
είδος με το 0 *
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
Κατάλληλα για χειμερινή χρήση και κρύα νερά. Πάχος νεοπρέν 5mm διπλόφοδρο. Αντιολισθητική σόλα
από καουτσούκ, πολύ σταθερή και ενισχυμένη στη φτέρνα.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
Προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης. Δεν περιορίζουν τα δάχτυλα. Ασφαλίζουν με Velcro.
Μεγάλης αντοχής. Πάχος: 2mm.
ΜΑΣΚΑ
Μάσκα κατάδυσης δυοπτική, με απλό σχεδιασμό, μεσαίου όγκου, με καλή ορατότητα, με μαλακή σιλικόνη.
Συμβατή με οπτικούς φακούς.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
Αναπνευστήρας με αντεπιστροφή βαλβίδα εκπνοής και ημιστεγανή Anti-Splash κορυφή. Επιστόμιο από
σιλικόνη.
ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ
Να διαθέτουν ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής. Ειδικές οπές για το την έξοδο του νερού από το
πέδιλο. Εξαιρετικά ανθεκτικά σε χτυπήματα χωρίς να μειώνεται η απόδοσή τους.
ΦΑΚΟΣ
Φακός χειρός τύπου creeled. Κατ’ ελάχιστο χαρακτηριστικά: Ισχύς 10W, φωτεινότητα 800 Lumens, ένταση
δέσμης 14.000 LUX, μήκος δέσμης: 250m, εύρος δέσμης: 5,27o , αυτονομία 2.5 ώρες, μέγιστο βάθος
100m. Στεγανοποίηση: Διπλά O-Rings. Διακόπτης: Συρόμενος μαγνητικός. Υλικό σώματος και κεφαλής:
κράμα αλουμινίου αεροπορικού τύπου σκληρής ανοδίωσης. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 4,2V 4000mAh. Φορτιστές: 12 & 220V. Ενδεικτικές διαστάσεις: Ø 49,5(κεφαλή) - Ø 34 (σώμα) x 140 mm.
Κορδόνι ασφαλείας.
ΜΑΧΑΙΡΙ
Λεπίδα κατασκευασμένη από χάλυβα HYDRALLOY για μεγάλη σκληρότητα και ανθεκτικότητα στη
διάβρωση από το αλμυρό νερό. Η λεπίδα εκτείνεται σε όλο το μήκος του μαχαιριού. Η μία πλευρά είναι
οδοντωτή και η άλλη λεία. Η μύτη να είναι πλατιά (blunt tip). Ειδική εγκοπή για κοπή σχοινιού και διχτυών.
Σχεδιασμένο ώστε να μην υπάρχουν σημεία επαφής μεταξύ μετάλλων για την αποφυγή διάβρωσης.
Γρήγορη αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό χωρίς τη χρήση εργαλείων. Μεγάλη λαβή. Θήκη
τοποθέτησης και ανάρτησης στον εξοπλισμό του χρήστη. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση από τη θήκη
επιτυγχάνονται με το ένα χέρι. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: διαστάσεις 25,4x5,5x2,5cm, βάρος 264 gr,
μήκος λεπίδας 12,70 cm.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΥΞΙΔΑ
Αναλογική καταδυτική πυξίδα χειρός (με λουράκι) μεγάλης ακριβείας. Οι ενδείξεις είναι ευδιάκριτες από το
πάνω μέρος αλλά και από πλάγια για μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της κατάδυσης. Διαθέτει
ισχυρό λουρί μεγάλης αντοχής και τζάμι υψηλής ανθεκτικότητας. Διάμετρος: 4 εκ. Συνοδεύεται από
πρακτική θήκη μεταφοράς anti-shock.
ΡΟΛΟΪ - COMPUTER ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
Έγχρωμο dive computer. Εξαιρετικά ανθεκτικό σε χτυπήματα και γρατζουνιές για διαχρονική και έντονη
χρήση. Οθόνη TFT LCD για απαιτητικές καταδύσεις. Δυνατότητα αποθήκευσης φωτογραφιών.
Υποβρύχιοι χάρτες. Ασύρματη ένδειξη πίεσης φιάλης. Ένδειξη πολλαπλών αερίων. Επαναφορτιζόμενο.
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ JACKET
Το σακίδιο να ταιριάζει με μονές ή διπλές δεξαμενές. Διαθέτει περιστρεφόμενες πόρπες και δακτυλίους DRing. Σύστημα βάρους SLS. Οπτική επιβεβαίωση για τη σωστή τοποθέτηση βάρους. Θήκες φορτίου
Stretch. Άνοιγμα πλευρικά για την τοποθέτηση σωλήνα. Σύνδεση φουσκώματος υψηλής παροχής. Τσέπες
βάρους.
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1ο & 2ο ΣΤΑΔΙΟ
Μπροστινό κάλυμμα με ειδικό μέταλλο και Mesh-Grid. Προστατευτικό λάστιχο για καλύτερη συναλλαγή
θερμότητας. Μεταλλική κατασκευή. Πρώτο στάδιο: ισορροπημένος σχεδιασμός διαφράγματος.
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Ρυθμιστής βαρέος τύπου. Υλικό κατασκευής: Νικέλιο με επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Μπορεί να
συνδυαστεί με όλους τους μεταλλικούς ρυθμιστές. Εξοπλισμένος με σύστημα VAD.
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
Υψηλής ακριβείας αναλογική, τριπλή κονσόλα με πυξίδα, μανόμετρο και βαθύμετρο. Επιτρεπόμενο βάθος:
70 μέτρα. Προστατευτικό ελαστικό κάλυμμα. Φωσφορίζουσα οθόνη.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
Ισχυρή Σφυρίχτρα που συνδέεται με τον ρυθμιστή (παρεμβάλλεται μεταξύ του διακόπτη πλήρωσης και
του σωλήνα).
ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
Χαλύβδινος κύλινδρος 18 λίτρων, 230 bar. Διάμετρος: 204 mm περίπου. Τύπος αερίου/βαλβίδας: Air G5 /
8. Θα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/EU PED (Pressure Equipment Directive) και
θα διαθέτουν σήμανση CE.
ΖΩΝΗ ΒΑΡΩΝ
Ζώνη ελαστική βαρών.
ΒΑΡΗ
7 kg πλαστικοποιημένα αποσπώμενα.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υλικό 500D PVC Tarpaulin μεγάλης αντοχής. Χωρίς ραφές, με επικόλληση υψηλής συχνότητας.
Τηλεσκοπική λαβή και ροδάκια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 78x37x37 cm. Με ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο
ιμάντα ώμου. Δύο ενισχυμένες χειρολαβές μεταφοράς. Άνοιγμα σχήματος “U” με φερμουάρ. Βάρος: 2,9
Kg περίπου.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
Αδιάβροχος φακός κατάλληλος για έρευνα και διάσωση. Διαθέτει λαμπτήρα τύπου eLED υψηλής έντασης
που αποδίδει ισχύ τουλάχιστον 10 watt. Φωτεινότητα 2000 lumen τουλάχιστον (με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία). Υψηλή θερμοκρασία φωτός, που μοιάζει με το ηλιακό φως. Διακόπτης πλήρους και μισής
ισχύος, διατηρεί τη ζωή της μπαταρίας ακόμη περισσότερο. Σύστημα κλειδώματος του διακόπτη που
εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση. Λαβή τύπου πιστολιού. Προστασία της κεφαλής με ισχυρό ελαστικό.
Σώμα από ισχυρό αντιδιαβρωτικό ABS και πολυκαρβονικό πλαστικό. Να συνοδεύεται από ελαστικό λουρί
καρπού και από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΜΗΤΙΚΑ ΝΕΡΑ
ΣΩΣΙΒΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Σωσίβιο (γιλέκο) διάσωσης. Υλικό: τύπου Cordura® 1000 D και αφρώδες PVC. Τρεις (3) ιμάντες σύσφιξης
εμπρός. Δύο (2) πλευρικοί ιμάντες ώμων με πόρπες. Δύο (2) μπροστινές τσέπες με οπή για
αποστράγγιση. Μεγάλη πίσω τσέπη, προσαρμοζόμενη, για σχοινί ασφαλείας. Ανακλαστικές ταινίες
εμπρός και πίσω και ρυθμιζόμενοι ιμάντες ποδιών. Πιστοποίηση κατά: ISO 12402-5.
ΚΡΑΝΟΣ
Κράνος για προστασία κεφαλής και αυτιών. Πιστοποίηση κατά EN 1385. Σήμανση CE. Βάρος 500 gr
περίπου. Ρυθμιζόμενο εσωτερικό για προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής. Αφρώδες υλικό
εσωτερικά με αδιάβροχη επένδυση.
ΣΧΟΙΝΙ ΡΙΨΗΣ
Σχοινί που επιπλέει από πολυεστέρα και νάιλον μήκους 25 m, διαμέτρου 8 mm. Σακίδιο μεταφοράς του
σχοινιού από πολυεστέρα 1000 D και νάιλον 420 D με αφρώδες υλικό για πλευστότητα, με λαβή
προστατευμένη από μαλακό πλαστικό και ανακλαστικές λωρίδες.
ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΡΙΨΗΣ
Ζώνη γρήγορης απελευθέρωσης, κατάλληλη για τη μεταφορά του σχοινιού ρίψης.
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ CANYONING
Οι μπότες να είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν την καλύτερη απόδοση, άνεση, ασφάλεια και
πρόσφυση σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το υγρό στοιχείο, όπως το canyoning, η
σπηλαιολογία κλπ. Να είναι ενισχυμένο στη φτέρνα και στα δάκτυλα για πρόσθετη ασφάλεια και
υποστήριξη. Το πέλμα να έχει ανάγλυφες λεπτομέρειες για αυξημένη πρόσφυση. Να υπάρχουν δίαυλοι
αποστράγγισης του νερού. Να συνοδεύονται από 1 εφεδρικό ζευγάρι κορδόνια. * Ίδιο είδος με το 0*
ΦΟΡΜΑ NEOPREN
Παντελόνι με τιράντες από νεοπρένιο 5 mm. Ενισχυμένο με κόλα τύπου polyglut σε γόνατα και γλουτούς.
Βερνίκι πολυουρεθάνης για προστασία από τριβή σε γλουτούς και γόνατα έως τους αστραγάλους,
συμπεριλαμβανομένων των ραφών. Ειδικός σχεδιασμός στους αστραγάλους για ευκολότερη εφαρμογή.
ΦΟΡΜΑ NEOPREN ΓΙΑ ΚΑΓΙΑΚ
Φόρμα νεοπρενίου για καγιάκ με ζεστή επένδυση. Να διαθέτει εξαιρετική μόνωση και ανατομική κοπή για
τέλεια εφαρμογή. Να έχει ενίσχυση στα γόνατα και αντιολισθητική επιφάνεια στην περιοχή καθίσματος για
καλή πρόσφυση στο κάθισμα του καγιάκ. Να έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή.
ΤΖΑΚΕΤ NEOPREN
Jacket από νεοπρένιο 5 mm, με ενσωματωμένη κουκούλα και ιμάντα καβάλου. Ενίσχυση με κόλα τύπου
polyglut και βερνίκι πολυουρεθάνης στους αγκώνες και στον ιμάντα καβάλου για προστασία από τριβή.
Ειδικά σχεδιασμένοι καρποί για ευκολότερη εφαρμογή.
ΚΑΛΤΣΕΣ NEOPREN
Κάλτσες από διπλής επίστρωσης νεοπρένιο 3,5 mm με σόλα τύπου Supratex για ζεστασιά και άνεση και
ραφές τύπου Blindstitch.
ΣΚΟΥΦΑΚΙ NEOPREN
Κατασκευασμένο από λεπτό fleece λαμιναρισμένο με μεμβράνη PU. Φέρει ρυθμιζόμενο ιμάντα για
σταθερή εφαρμογή στο κεφάλι του χρήστη. Προσφέρει ζεστασιά, αδιαβροχία (10.000 mmH2O) και
αναπνευσιμότητα (3.000 g/m2/day).
ΓΑΝΤΙΑ NEOPREN
Εύκαμπτα γάντια από μαλακό Νεοπρένιο 2,5mm, επιχρισμένο με PU στις παλάμες. Παρέχουν εξαιρετική
πρόσφυση και ζεστασιά στα χέρια σας.
ΣΤΟΛΗ DRY
Σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει βέλτιστη ελευθερία κινήσεων. Κατασκευασμένη από υλικό τύπου
Micropore 320, προσφέροντας αδιαβροχία (15.000 mmH2O) και αναπνευσιμότητα (10.000 g/m2/day).
Ραφές καλυμμένες με υψηλής ποιότητας θερμοκολλημένη ταινία. Βάρος περίπου 2150 gr για το μέγεθος
L. Να διαθέτει αποσπώμενη κουκούλα, στεγανές μανσέτες και κολάρο από λάτεξ, ενισχύσεις νεοπρενίου
3mm στα γόνατα, τους αστραγάλους και τους αγκώνες. Κάλτσες νάιλον. Αδιάβροχο μπροστινό φερμουάρ.
Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης από νεοπρένιο. Προστατευμένες τσέπες.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
Ύφασμα από ίνες πολυαμιδίου, πολυεστέρα και Lycra για συνδυασμό αντοχής, συγκράτησης θερμότητας,
ελαστικότητα και άνεση. Μπροστινό κλείσιμο με διπλό φερμουάρ. Ενισχυμένα τμήματα γόνατος, με τσέπες
που επιτρέπουν την προσθήκη επιπρόσθετων προστατευτικών γόνατος.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ/ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
Τζάκετ μεσαίου βάρους, με ένα άνετο λαιμό τύπου GlideSkin. Να διαθέτη τσέπη στο στήθος με στεγανό
φερμουάρ. Βάρος: 730 g (L) περίπου. Επένδυση νεοπρενίου τύπου GlideSkin. Ρυθμιζόμενες μανσέτες
που εμποδίζουν την είσοδο νερού. Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης από νεοπρένιο με δυνατότητα σύσφιξης με
Velcro. Διπλή μέση για περιορισμό της εισόδου νερού.
ΒΑΡΚΑ RAFTING
Φουσκωτή βάρκα κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, ιδιαίτερα σε ποταμούς με πολύ μεγάλο όγκο
νερού. Κατασκευασμένη από υλικό τύπου Hypalon® 1100 DTEX για τους σωληνωτούς αεροθαλάμους και
1680 DTEX για το πάτωμα. Να έχει μεγάλη αντοχή σε ακραίες συνθήκες και σε φθορά. Να διαθέτει
ρυθμιζόμενα χωρίσματα. Να χωράει 9 άτομα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 425x196 cm. Ενδεικτικό βάρος: 68
kg.
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ΚΟΥΠΙ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΡΚΑΣ RAFTING
Κατασκευασμένο από διπλό σωλήνα με επικάλυψη fiberglass και πτερύγιο από πολυπροπυλένιο. Να
διαθέτει εργονομική λαβή τύπου T. Ενδεικτικό μήκος :165 cm. Ενδεικτικό βάρος: 1,2 kg.
ΚΟΥΠΙ ΒΑΡΚΑΣ RAFTING
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και πτερύγιο από πολυπροπυλένιο. Να
διαθέτει εργονομική λαβή τύπου T. Ενδεικτικό μήκος :140 cm. Ενδεικτικό βάρος: 0,88 kg.
ΤΡΟΜΠΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΚΑΣ
Αντλία χειρός για όλα τα είδη φουσκωτών. Υψηλή απόδοση, εύκολη χρήση και άνεση. Διπλής ενέργειας.
Εργονομική λαβή. Διευρυμένη βάση για μέγιστη σταθερότητα. Μανόμετρο πίεσης. Προστατευτικό φίλτρο.
Χωρητικότητα: 2 x 1500 cc. Μέγιστη πίεση: 1,9 bar (27,5 psi). Κατασκευασμένη από ABS και Αλουμίνιο.
ΤΡΟΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΚΑ
Να είναι κατάλληλη για φουσκωτά σκάφη. Να διαθέτει τροφοδοσία 12V από τον αναπτήρα του
αυτοκινήτου. Να φέρει φίλτρο αέρα αναρρόφησης, εύκολα προσβάσιμο για καθαρισμό και αντικατάσταση.
Να διακόπτεται η λειτουργία αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη πίεση. Να έχει τη δυνατότητα τόσο
προσθήκης όσο και αφαίρεσης αέρα. Να φέρει σωλήνα 1,70 m περίπου και καλώδιο τροφοδοσίας 3 m
περίπου. Ενδεικτική παροχή αέρα: 160 l/min-450 l/min. Μέγιστη πίεση: 0,95 mbar (13,8 psi). Να
συνοδεύεται από τσάντα ώμου για τη μεταφορά της.
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΑ
Τρόμπα επαγγελματικού τύπου. Να διαθέτει αντάπτορες/ακροφύσια για κάθε χρήση. Να έχει τη
δυνατότητα τόσο προσθήκης όσο και αφαίρεσης αέρα. Να έχει σύστημα κινητήρων και ανεμιστήρων
υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας. Ενδεικτική ισχύς: 1100 W. Ενδεικτικό βάρος: 3 κιλά. Παροχή αέρα:
1500 l/λεπτό τουλάχιστον. Μέγιστη πίεση: 230 mbar (3,3 psi). Παροχή τάσης: 230 V.
ΔΙΘΕΣΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
Φουσκωτό καγιάκ 2 ατόμων που για ποταμούς κατηγορίας I, II, III, IV. Υλικό σωληνωτών αεροθαλάμων
και δαπέδου τύπου Hypalon 1100 dtex. Αφαιρούμενο δάπεδο. Σωληνωτοί αεροθάλαμοι διαμέτρου 28 cm
περίπου. Εσωτερικό πλάτος 38 cm περίπου. Διαμερίσματα 3 + 2. Ρυθμιζόμενες χειρολαβές. Βαλβίδες
πλήρωσης: 5. Βαλβίδα υπερπίεσης: 1. Λουράκια καγιάκ 4. Χωρητικότητα 180 kg περίπου.
ΚΟΥΠΙ ΓΙΑ ΔΙΘΕΣΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ
Διπλό κουπί για καγιάκ ρυθμιζόμενο και πτυσσόμενο σε 2 μέρη. Γωνία θέσης -60°/0/+60°. Πτερύγια
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και fiberglass και άξονας κατασκευασμένος από fiberglass
διαμέτρου 29 mm περίπου. Μήκος: 210 εκ. περίπου. Βάρος: 940 γρ. περίπου.
ROPE EDGE PROTECTOR SET CATERPILLAR
Για προστασία κινούμενου σχοινιού από την τριβή. Αποτελείται από 4 τμήματα που συνδέονται μεταξύ
τους με 6 συνδέσμους. Βάρος: 1055 g περίπου.
ID RESCUE
Αυτόματο σύστημα πέδησης με λειτουργία Antipanic για εργασία σε ύψος ή εργασία όπου χρειάζεται
σχοινί για την πρόσβαση. Η εργονομική λαβή επιτρέπει την απελευθέρωση του σχοινιού και επιτρέπει τον
άνετο έλεγχο της καθόδου. Δύο τρόποι κατάβασης. Η λειτουργία Antipanic σταματά αυτόματα την κάθοδο,
αν ο χρήστης τραβήξει υπερβολικά τη χειρολαβή. Επιτρέπει την ομαλή κίνηση κατά μήκος κεκλιμένου ή
οριζόντιου εδάφους. Μόλις ο χρήστης απελευθερώσει τη λαβή, το σχοινί ασφαλίζεται αυτόματα στη
συσκευή. Υλικό: αλουμίνιο, χάλυβας, νάιλον. Βάρος: 600 g περίπου. Μέγιστο φορτίο λειτουργίας: 250 kg.
Πιστοποίηση κατά EN 341 τύπος 2 κατηγορίας A, EN 12841 τύπος C, EN 15151-1.
SWIVEL
Εμποδίζει τη συστροφή του σχοινιού όταν στρέφεται το φορτίο. Αποτελείται από στεγανά ρουλεμάν τα
οποία προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία. Είναι κατάλληλο για φορτίο δύο ατόμων. Βάρος
150 g περίπου. Μέγιστο βάρος εργασίας 5 kN περίπου. Αντοχή θραύσης 36 kN περίπου. Σήμανση CE.
SHUNT
Μηχανικό φρένο για χρήση στο ραπέλ αντί του αυτοσφιγγόμενου κόμπου. Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.
Βάρος: 188 gr περίπου. Συμβατό με σχοινιά διαμέτρου: μονά σχοινιά 10-11 mm ή διπλά σχοινιά 8-11 mm.
Πιστοποίηση κατά EN 567. Σήμανση CE.
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PAW
Για τη δημιουργία συστημάτων πολλαπλών αγκυρώσεων. Οπές διαμέτρου 19 mm που επιτρέπουν το
πέρασμα των περισσότερων καραμπίνερ. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο για εξαιρετική αντοχή με
χαμηλό βάρος. Βάρος: 210 gr περίπου. Υλικό: αλουμίνιο. Αντοχή θραύσης: 36 kN περίπου. Πιστοποίηση:
CE, NFPA 1983.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΡΑΝΟΣ
Κράνος ασφαλείας για εργασία σε ύψος. Κέλυφος με οπές αερισμού. Εύκολο σύστημα ρύθμισης μεγέθους
με τροχό. Κλιπ υποδοχής φακών. Υποδοχές τοποθέτησης προσωπίδας. Με αφαιρούμενο και πλενόμενο
εσωτερικό απόσβεσης κραδασμών. Σε ενιαίο μέγεθος (52-64 cm). Βάρος: περίπου 400 γραμμάρια.
Πιστοποίηση κατά EN 397.
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
Φακός κεφαλής LED με λειτουργίες dimming, strobe και νυχτερινή όραση με πρόσθετα κόκκινο, πράσινο,
και μπλε (RGB) LED. Τροφοδοσία με απλές μπαταρίες. Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη επιπέδου
IP67. Φωτεινότητα 350 lumens με αυτονομία πάνω από 5 ώρες στη μέγιστη ισχύ. Βάρος με μπαταρίες
περίπου 150 γραμμάρια.
ΦΑΚΟΣ
Φακός κεφαλής LED με λειτουργία σταθερού φωτισμού ρυθμιζόμενη σε τουλάχιστον 5 επίπεδα
φωτεινότητας και με ρυθμιζόμενη οπτική δέσμη. Αντιθαμβωτική λειτουργία με αυτόματη μείωση
φωτεινότητας σε περίπτωση διασταύρωσης με οπτική δέσμη φακού άλλου χρήστη. Τροφοδοσία με
ανεξάρτητη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με ένδειξη επιπέδου φόρτισης, χωρητικότητας άνω
των 3000 mAh και φορτιστή 110/240 V. Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη επιπέδου IP67.
Φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδο άνω των 1.000 lumens. Βάρος με μπαταρία περίπου 400 γραμμάρια.
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Εφεδρικές μπαταρίες για το ζητούμενο φακό (παρ. 0) ιδίου τύπου με τις κύριες.
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ
Αλουμινοκουβέρτα επιβίωσης, κατασκευασμένη από μεμβράνη πολυαιθυλενίου με επικάλυψη αλουμινίου
(aluminium coated PE-foil). Διαστάσεις κουβέρτας: 210 x 160 cm, βάρος μικρότερο από 60 γραμμάρια.
ΛΑΝΙΕΡΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SPELEO
Σχεδιασμένη για σπηλαιολογία ή canyoning. Μεγέθους 60/30 cm. Με ανθεκτικούς στην τριβή ιμάντες με
ενισχυμένες θηλιές. Πλάτος ιμάντα: 13 mm. Φορτίο: 22 kN. Πιστοποιήσεις: EN 354, EN 566, EN 358, EN
795/B.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΟΒΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καραμπίνερ ασφαλείας με βίδα ασφάλισης. Μήκος περίπου 10 εκ. Σχήμα οβάλ. Όριο θραύσης μεγάλου
άξονα: 22 kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 7 kN, όριο θραύσης με ανοικτή πύλη: 7 kN. Βάρος: 65
γραμμάρια περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA, EN 12275, EN 362/B. Σήμανση CE.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D
Καραμπίνερ ασφαλείας με βίδα ασφάλισης. Μήκος περίπου 11 εκ. Πλάτος περίπου 7 εκ. Άνοιγμα πύλης
περίπου 2,3 εκ. Σχήμα D. Όριο θραύσης μεγάλου άξονα: 27 kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 9 kN, όριο
θραύσης με ανοικτή πύλη: 9 kN. Βάρος: 73 γραμμάρια περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA, EN 12275, EN
362/B. Σήμανση CE.
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
Μεγάλη τροχαλία από κράμα αλουμινίου με περιστρεφόμενες πλευρικές πλάκες για εύκολη τοποθέτηση
σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του σχοινιού. Κατάλληλη για αναρρίχηση, σπηλαιολογία, canyoning,
διάσωση. Φορτίο 15 kN x 2 = 30 kN. Κύρια διάσταση περίπου 11 εκ. Μέγιστη διάμετρος σχοινιού: 13 mm.
Βάρος: 260 γρ. περίπου. Πιστοποίηση: EN 12278:07. Σήμανση CE.
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ
Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής τροχαλία με σύστημα μπλοκαρίσματος. Με σφραγισμένα ρουλεμάν
Κατάλληλη για αναρρίχηση, διάσωση και canyoning. Φορτίο εργασίας: 2 x 2,5 = 5 kN. Όριο θραύσης: 2 x
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7,5 = 15 kN. Διάμετρος έκκεντρου: 25 mm. Συμβατότητα με σχοινιά διαμέτρου από 8 mm έως 11 mm.
Βάρος: 85 γρ. περίπου. Πιστοποιήσεις: EN 567, UIAA.
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
Τροχαλία από κράμα αλουμινίου με σταθερές πλευρικές πλάκες για γρήγορη τοποθέτηση. Φορτίο
εργασίας: 2 x 2,5 = 5 kN. Όριο θραύσης: 23 kN. Διάμετρος κυλίνδρου 21 mm. Μέγιστη διάμετρος σχοινιού:
13 mm. Βάρος: 90 γρ. περίπου. Πιστοποίηση: EN 12278:07, UIAA.
ΖΩΝΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
Ζώνη στήθους κατάλληλη για σπηλαιολογία και canyoning κατασκευασμένη από νάιλον. Σε ενιαίο
μέγεθος. Πλάτος ιμάντα: 38mm. Βάρος περίπου: 120 gr. Βοηθητικός εξοπλισμός χωρίς πιστοποίηση
ΜΑΠ.
ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣ
Φρένο στήθους από κράμα αλουμινίου, σχεδιασμένο ειδικά για αναρρίχηση, σπηλαιολογία, διάσωση,
εργασία σε ύψος, canyoning. Να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε λασπωμένα και παγωμένα σχοινιά.
Συμβατότητα με σχοινιά διαμέτρου από 8 mm έως 13 mm. Βάρος: περίπου 150gr. Πιστοποιήσεις: EN
567, EN 12841/B.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου HMS
Καραμπίνερ ασφαλείας με βίδα ασφάλισης. Μήκος περίπου 11 εκ. Πλάτος περίπου 8 εκ. Άνοιγμα πύλης
περίπου 2,5 εκ. Σχήμα HMS. Όριο θραύσης μεγάλου άξονα: 22 kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 8 kN,
όριο θραύσης με ανοικτή πύλη: 6 kN. Βάρος: 80 γραμμάρια περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA, EN 12275, EN
362/B. Σήμανση CE.
ΙΜΑΝΤΕΣ 60 cm
Κατάλληλος για σπηλαιολογία, ορειβασία, αναρρίχηση και canyoning, ελαφρύς και με αντίσταση στην
τριβή. Μήκος ιμάντα 60 cm. Πλάτος ιμάντα: 13 mm. Αντοχή θραύσης: 22 kN. Πιστοποιήσεις: EN 795/B,
EN 354, EN 566.
ΙΜΑΝΤΕΣ 120 cm
Κατάλληλος για σπηλαιολογία, ορειβασία, αναρρίχηση και canyoning, ελαφρύς και με αντίσταση στην
τριβή. Μήκος ιμάντα 120 cm. Πλάτος ιμάντα: 13 mm. Αντοχή θραύσης: 22 kN. Πιστοποιήσεις: EN 795/B,
EN 354, EN 566, EN 358.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΜΑΤΩΜΑΤΟΣ
Ορθογώνιος σάκος σπηλαιολογικός από PVC 1000 dtex 700g / m². Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
βυσμάτων, σφυριών και τρυπανιών. Κλείσιμο τόσο με velcro όσο και με συνδετήρα. Εσωτερικές θέσεις για
λαβή σφυριού. Τσέπη για κώνους εκτόνωσης. Ενδεικτικές διαστάσεις. Ύψος: 26 εκ. Πλάτος: 17 εκ. Βάθος:
8 εκ.
ΣΦΥΡΙ
Ελαφρύ σφυρί για αναρρίχηση, σπηλαιολογία, διάσωση, canyoning από ανοξείδωτο ατσάλι με ελαφρύ
κεφάλι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφίξιμο βιδών ή παξιμαδιών 13 & 17 mm. Με εργονομική λαβή από
καουτσούκ και ιμάντα για ανάρτηση στο μποντριέ. Βάρος περίπου 600 γρ.
ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ
Καλέμι από ανοξείδωτο χάλυβα για αυτοδιάτρητα άγκυρα 8mm ή 10mm. Κατάλληλο για αναρρίχηση,
canyoning, σπηλαιολογία. Συμπαγές και ελαφρύ, με λαστιχένια ανατομική λαβή. Να διαθέτει ιμάντα
ανάρτησης. Βάρος: περίπου 350 γρ.
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ
Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Διαστάσεις: (Ø12x31) / M8. Αντίσταση εξαγωγής: 31 kN,
αντίσταση κοπής: 25 kN. Βάρος: περίπου 20 gr (σώμα + κώνος).
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
Πλακέτα αγκύρωσης με βίδα για βύσμα Spit (Γωνία και βίδα speleo) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα 316L με ανοξείδωτη βίδα M8x16mm. Αντοχή 22 kN.
ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
Φορείο κατασκευασμένο από νάιλον κατάλληλο για διασώσεις σε περιορισμένους χώρους. Ευέλικτο
σύστημα διάσωσης για μεταφορά ασθενών σε δύσκολες μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Από
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υλικό αδρανές σε περιβαλλοντικές συνθήκες, σωματικά υγρά και αίμα. Κατάλληλο για κάθετη και οριζόντια
χρήση. Μέγιστο φορτίο: 150 kg. Βάρος: περίπου 7,5 kg. Ενδεικτικές διαστάσεις: 245 x 60 εκ.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σακίδιο μεταφοράς εξοπλισμού, με στυλ εκστρατείας, ανθεκτικό στο νερό και άνετο σύστημα μεταφοράς.
Χωρητικότητα άνω των 90 λίτρων. Με λαβές μεταφοράς και ιμάντες πλάτης που αποθηκεύονται όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Με εξωτερική τσέπη, εσωτερικές δικτυωτές τσέπες, κεντρικό φερμουάρ που μπορεί να
κλειδώσει και σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης. Βάρος: περίπου 1.6 kg. Ενδεικτικές διαστάσεις (cm): 69 (μ) x
38 (π) x 33 (β). Υλικό βασικού υφάσματος: 800D Nylon + 0,2mm TPU.
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 65 m
Στατικό σχοινί για ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψος, τύπου Α. Μήκος 65 m, διάμετρος 11 mm. Φορτίο
θραύσης: 3.200 daN (kg). Αριθμός πτώσεων: 16 (80 Kg). Βάρος/μέτρο: 75 γρ. περίπου. Πιστοποίηση
κατά: EN 1891, type A.
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 15 m
Στατικό σχοινί για ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψος, τύπου Α. Μήκος 15 m, διάμετρος 11 mm. Φορτίο
θραύσης: 3.200 daN (kg). Αριθμός πτώσεων: 20 (80 Kg). Βάρος/μέτρο: 75 γρ. περίπου. Πιστοποίηση
κατά: EN 1891, type A.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΑΦΤΟΣ 1.50μ
Ραμμένοι ιμάντες κατασκευασμένοι από νάιλον, πλάτους 18 mm, μήκους 150 cm. Αντοχή: 22kN.
Πιστοποιήσεις:, EN 566, EN 795B, UIAA.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΑΦΤΟΣ 2.00μ
Ραμμένοι ιμάντες κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο, πλάτους 10 mm, μήκους 180 cm. Αντοχή: 22kN.
Πιστοποιήσεις:, EN 566, EN 795B, UIAA.
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 8mm/2.40m
Κορδονέτο 8 mm κατασκευασμένο από νάιλον, μήκους 240cm. Αντοχή: 1530 daN(Kg). Βάρος: 40
γρ./μέτρο. Πιστοποίηση: EN 564,UIAA.
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 6mm/2.40m
Κορδονέτο 6 mm κατασκευασμένο από νάιλον, μήκους 240cm. Αντοχή: 810 daN(Kg). Βάρος: 23
γρ./μέτρο. Πιστοποίηση: EN 564,UIAA.
ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΖΟΥΜΑΡ)
Φρένο χειρός - αναβατήρας σχοινιού από κράμα αλουμινίου. Να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε
λασπωμένα και παγωμένα σχοινιά. Συμβατότητα με σχοινιά διαμέτρου από 8 mm έως 13 mm. Βάρος:
περίπου 230 gr. Πιστοποιήσεις: EN 567, EN 12841/B.
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
Μεγάλη τροχαλία από κράμα αλουμινίου με περιστρεφόμενες πλευρικές πλάκες για εύκολη τοποθέτηση
σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του σχοινιού. Κατάλληλη για αναρρίχηση, σπηλαιολογία, canyoning,
διάσωση. Φορτίο 15 kN x 2 = 30 kN. Κύρια διάσταση περίπου 11 εκ. Μέγιστη διάμετρος σχοινιού: 13 mm.
Βάρος: 260 γρ. περίπου. Πιστοποίηση: EN 12278:07.
ΤΡΟΧΑΛΙΑ RESCUE
Μεγάλη τροχαλία από κράμα αλουμινίου με περιστρεφόμενες πλευρικές πλάκες για εύκολη τοποθέτηση
σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του σχοινιού. Κατάλληλη για διάσωση, μεγάλα φορτία και εντατική
χρήση. Όριο θραύσης 36 kN. Διάμετρος τροχαλίας περίπου 4 εκ. Διάμετρος σχοινιού: από 7 έως 13 mm.
Βάρος: 190 γρ. περίπου. Πιστοποίηση: EN 12278:07, UIAA.
DAISY CHAIN
Ιμάντας μορφής Daisy Chain για αναρρίχηση, canyoning, σπηλαιολογία και διάσωση, κατασκευασμένος
από υλικό τύπου Dyneema ή αντίστοιχο, πλάτους 13 mm, μήκους 120 cm. Αντοχή: 22 kN. Αντοχή
(βρόγχου): 3 kN. Βάρος: περίπου 90 γρ. Πιστοποιήσεις: EN 566, UIAA.
ΠΟΔΟΣΤΗΡΙΟ (SLING ASCENDER)
Για χρήση σε συνδυασμό με αναβατήρες. Πλήρως ρυθμιζόμενο. Υλικό κατασκευής: Πολυαμίδιο. Ρύθμιση
μήκους: 90-120 εκ. Βάρος περίπου 90 γρ.
QUICK LINK INOX (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)
Ταχυσύνδεσμος από ανοξείδωτο χάλυβα. Τύπος κλειδώματος: βιδωτή πύλη με 14άρι κλειδί. Ύψος
περίπου 9 εκ. Πλάτος περίπου 5 εκ. Άνοιγμα πύλης περίπου 1 εκ. Σχήμα οβάλ. Όριο θραύσης μεγάλου
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άξονα: 40 kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 20 kN. Βάρος: 150 γραμμάρια περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA,
EN 12275, EN 362. Σήμανση CE.
ΣΧΟΙΝΙ RESCUE
Ημιστατικό σχοινί τύπου Α με περίβλημα από πολυεστέρα σε πορτοκαλί χρώμα κατάλληλο για διασώσεις.
Μήκος 100 m, διάμετρος 10,5 mm. Φορτίο θραύσης: 3.000 daN (kg). Βάρος/μέτρο: 65 γρ. περίπου.
Πιστοποίηση κατά: EN 1891 type A.
ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΣΑΚΟΣ (75ΛΙΤ)
Χωρητικότητα: 60 λίτρα τουλάχιστον.. Σακίδιο 100% αδιάβροχο, στεγανό, IP66. Πλέει με ασφάλεια αν
πέσει στο νερό. Κατάλληλο για γρήγορη βύθιση. Κατασκευασμένο από PVC με επικάλυψη νάιλον 600D.
ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ + ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ
Ελαφρύς αναβατήρας έκτακτης ανάγκης από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμβατότητα με σχοινιά διαμέτρου από
8 mm έως 11 mm. Βάρος: περίπου 35 gr. Πιστοποιήσεις: EN 567, UIAA.
Καραμπίνερ ασφαλείας με βίδα ασφάλισης. Μήκος περίπου 11 εκ. Πλάτος περίπου 8 εκ. Άνοιγμα πύλης
περίπου 2,5 εκ. Σχήμα HMS. Όριο θραύσης μεγάλου άξονα: 22 kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 8 kN,
όριο θραύσης με ανοικτή πύλη: 6 kN. Βάρος: 80 γραμμάρια περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA, EN 12275, EN
362/B. Σήμανση CE.
ATOMIKO ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Φαρμακείο για πρώτες βοήθειες σε αδιάβροχη θήκη. Κατάλληλο σε υπαίθριες δραστηριότητες, βουνό,
ποτάμια κλπ. Περιλαμβάνει: Βιβλίο οδηγιών Α’ Βοηθειών σε διάφ. γλώσσες. Αποστειρωμένες γάζες 5 Χ 5
cm, 5 τεμ. Γάζα ταχείας επούλωσης πληγής 10 Χ 10 cm, 4 τεμ. Επίδεσμος ελαστικός 7,5 cm X 4,5 m, 1
τεμ. Επίδεσμος 7,5 cm X 4 m, 2 τεμ. Αυτοκόλλητη γάζα 25 Χ 72 mm, 10 τεμ. Αυτοκόλλητη γάζα 60 Χ 110
mm, 10 τεμ. Αυτοκόλλητη γάζα για δάχτυλα, 1 τεμ. Αυτοκόλλητη γάζα κλειδώσεων δάχτυλων, 1 τεμ.
Κολλητική ταινία 2,5 cm X 5 m, 1 τεμ. Ταινία σύγκλισης τραυμάτων (5), 1 τεμ. Γάντια βινυλίου, 2 ζεύγη.
Μαντηλάκια οινοπνεύματος, 10 τεμ. Ψαλίδι διασωστικό μικρό, 1 τεμ. Τσιμπιδάκι, 1 τεμ. Παραμάνες, 6 τεμ.
Τριγωνικός επίδεσμος, 1 τεμ. Μάσκα για το φιλί της ζωής, 1 τεμ. Κουβέρτα επιβίωσης, 1 τεμ. Θερμόμετρο,
1 τεμ. Γάζα εγκαυμάτων 10 Χ 10 cm, 1 τεμ. Προφυλακτικά δακτύλων, 4 τεμ.
ΦΟΡΕΙΟ
Φορείο κατασκευασμένο από πλαίσιο αλουμινίου και βάση από kevlar ή fiberglass με οπές για εκκένωση
νερού κατάλληλο για διασώσεις σε ποτάμια και φαράγγια. Συνοδεύεται από στεγανό σάκο και ιμάντες
ακινητοποίησης ασθενών. Πλαίσιο 2 τεμαχίων για διευκόλυνση μεταφοράς. Βάρος: περίπου 23 kg.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 220 x 60 εκ.
ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ 12 mm
Στατικό σχοινί για ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψος, τύπου Α. Μήκος 100 m, διάμετρος 12 mm. Φορτίο
θραύσης: 4.200 daN (kg). Βάρος/μέτρο: 95 γρ. περίπου. Πιστοποίηση κατά: EN 1891, type A.
ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Κρίκος οροφής με βίδα κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με ανοξείδωτη βίδα Μ8 mm. Αντοχή 20
kN.
ΔΙΠΛΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δυναμικός, κατάλληλος για συγκράτηση σε εργασία σε ύψος. Μήκος 100 cm. Αντοχή 2.200 daN (kg).
Πιστοποιήσεις: EN 354, EN 795 /B.
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
Ειδική βούρτσα καθαρισμού σχοινιών. Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές διαμέτρους.
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
Ειδικό υγρό καθαρισμού σχοινιών και μποντριέ. Ποσότητα συσκευασίας: 1 λίτρο.
ΣΕΤ ΛΑΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
Το σετ αποτελείται από ελαστικούς ιμάντες 20 mm, μήκους από 85 cm έως 120 cm και συνδέσμους από
κράμα αλουμινίου με σύστημα ασφαλείας διπλής πύλης. Για φορτία από 40 έως 120 kg, πιστοποίηση
κατά EN 958:2017.
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Καθαριστικό για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο για αδιάβροχα ρούχα και εξοπλισμό που επαναφέρει
αδιαβροχοποίηση και αναπνευσιμότητα. Να είναι σαπούνι (μη απορρυπαντικό) που μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί τακτικά για καθαρισμό χωρίς να καταστρέφει τις απωθητικές ιδιότητες. Συνιστάται για
μεμβράνες τύπου goretex, sympatex, event κλπ. Συσκευασία: 1000 ml.
ΣΠΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Αδιαβροχοποιητικό σπρέι με βάση το νερό που επαναφέρει αδιαβροχοποίηση και αναπνευσιμότητα.
Κατάλληλο για όλα τα υφασμάτινα προϊόντα με μεμβράνες τύπου goretex, sympatex, event κλπ.
Συσκευασία: 300 ml.
ΚΙΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κιτ επιδιόρθωσης. Το κιτ να περιλαμβάνει ενδεικτικά 1 μαύρο και 2 διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα
καθώς και μία κόλα ουρεθάνης κατάλληλη για μόνιμες αδιάβροχες επισκευές σε τρύπες, σκισίματα ή
ραφές. Για επιδιόρθωση ρουχισμού, υποδημάτων, σκηνών, σακιδίων, στρωμάτων κλπ.
ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΠΡΕΝ
Κόλλα για γρήγορη επισκευή στολών νεοπρέν. Κατάλληλη και για καουτσούκ, λατέξ και βινύλιο. Να είναι
ισχυρή, εύκαμπτη, ανθεκτική στην τριβή και αδιάβροχη.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΠΛΑ
Καραμπίνερ απλά σχεδιασμένα για αναρρίχηση. Μήκος περίπου 11 εκ. Πλάτος περίπου 6 εκ. Άνοιγμα
πύλης περίπου 2,2 εκ. Σχήμα D με ευθεία πύλη για εύκολο κλιπάρισμα. Όριο θραύσης μεγάλου άξονα: 30
kN, όριο θραύσης μικρού άξονα: 10 kN, όριο θραύσης με ανοικτή πύλη: 10 kN. Βάρος: 66 γραμμάρια
περίπου. Πιστοποιήσεις: UIAA, EN 12275. Σήμανση CE.
ΜΙΚΡΟ ΣΑΚΙΔΙΟ
Σακίδιο κατάλληλο για ορειβασία και πεζοπορία χωρητικότητας περίπου 45 λίτρων. Με ανατομική πλάτη
με εξαερισμό, ρυθμιζόμενους ιμάντες με μαξιλαράκι για τους ώμους, αδιάβροχο κάλυμμα, θήκη για
υπνόσακο, ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης μπατόν, θέση πιολέ, κλεισίματα με φερμουάρ και πολλές
τσέπες. Βάρος: περίπου 1.6 kg, ενδεικτικές διαστάσεις: 71 x 33 x 33 cm.
ΥΔΡΟΔΟΧΕΙΟ
Ασκός νερού χωρητικότητας 2,5 λίτρων με λαβή μεταφοράς και βαλβίδα που προσφέρει γρήγορη και
ομαλή παροχή νερού. Με ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας νερού. Κατασκευή από σκληρό ανθεκτικό
υλικό TPU χωρίς βλαβερά BPA.
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 60 cm
Κορδονέτο 5,5 mm κατασκευασμένο από υλικό τύπου Dyneema ή αντίστοιχο και επένδυση νάιλον,
μήκους 60 cm. Αντοχή: 1800 daN(Kg). Βάρος: 20 γρ./μέτρο. Πιστοποίηση: EN 564,UIAA.
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 7mm
Κορδονέτο 7 mm κατασκευασμένο από νάιλον, μήκους 300 cm. Αντοχή: 1170 daN(Kg). Βάρος: 30
γρ./μέτρο περίπου. Πιστοποίηση: EN 564,UIAA.
ΦΟΡΕΙΟ
Φορείο κατασκευασμένο από αλουμίνιο και νάιλον κατάλληλο για διασώσεις σε βουνό. Σε τσάντα
μεταφοράς. Συνοδεύεται από ιμάντες ακινητοποίησης ασθενών. Μέγιστο φορτίο: 180 kg Βάρος: περίπου
14 kg. Ενδεικτικές διαστάσεις: 200 x 47 εκ.
ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
Τρίποδο διάσωσης βουνού, κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα αλουμινίου, ρυθμιζόμενο με
επεκτάσιμους πόλους. Να είναι εξοπλισμένο με δύο βαρούλκα ταχύτητας για πάγο, βράχο κλπ. Να είναι
κατάλληλο για εφαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους. Να είναι εύκολα μεταφερόμενο σε ειδική τσάντα
από PVC. Βάρος: περίπου 25 κιλά. Πιστοποιήσεις: EN 1496, EN 795/B.
GPS ΦΟΡΗΤΟ
Ανθεκτική συσκευή πλοήγησης GPS / GLONASS με λειτουργίες ασύρματης διασύνδεσης. Έγχρωμη
οθόνη 2.6” ή μεγαλύτερη. Δορυφορικός δέκτης GPS και GLONASS. Ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων με
βαρομετρικό αλτίμετρο. Ασύρματη διασύνδεση μέσω Bluetooth® ή ANT+™. Να διαθέτει χάρτη Topo Drive
Hellas & Topo Europe + ΕΓΣΑ87.
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ΠΥΞΙΔΑ
Κλασική πυξίδα χάρτη με ελαστικό δακτύλιο για εύκολο και μαλακό κράτημα. Με ενσωματωμένο
μεγεθυντικό φακό και κορδόνι για να κρέμεται από τον λαιμό. Με κλίμακες χαρτών σε χιλιοστόμετρα,
1:50.000 και 1:25.000.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ
Ελαφριά και ανθεκτική στο νερό θήκη για προστασία χάρτη ή άλλων αντικειμένων. Ενδεικτικές διαστάσεις:
30 x 30cm. Κλείσιμο με velcro. Με ρυθμιζόμενο κορδόνι λαιμού.
ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
Κιτ αποτελούμενο από:
Σάκο διάσωσης από ελικόπτερο για χρήση είτε με σανίδα διάσωσης είτε με στρώμα κενού.
Κατασκευασμένος από νάιλον ανθεκτικό στα σκισίματα και υλικό τύπου Cordura. Βάρος: περίπου 4 kg.
Σανίδα (φορείο) ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης κατασκευασμένη από ανθρακονήματα κατάλληλη
για ακτινολογικά μηχανήματα (ακτίνες Χ, MRI, κλπ.) προς αποφυγή μετακίνησης των τραυματιών.
Αναδιπλούμενη σε δύο τεμάχια για την μεταφορά. Βάρος περίπου 5 kg.
Σύστημα πρόσδεσης τραυματία.
Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής.
Σάκο μεταφοράς από 1 άτομο.
ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ TANDEM
Διπλή τροχαλία με τροχούς από αλουμίνιο σε ρουλεμάν. Φορτίο εργασίας 10 kN. Διάμετρος τροχαλίας
περίπου 20 mm. Μέγιστη διάμετρος σχοινιού: 13 mm. Βάρος: 200 γρ. περίπου. Πιστοποίηση: EN
12278:07. Σήμανση CE.
ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ
Με ειδικά πλάγια ελάσματα για χρήση σε συνδυασμό με τον κόμπο τριβής Prusik για συστήματα
αναχαίτισης πορείας. Με παράλληλους τροχούς πάνω σε στεγανά ρουλεμάν. Φορτίο εργασίας 6 kN.
Διάμετρος τροχαλίας περίπου 25 mm. Διάμετρος σχοινιού από 7 mm έως 11 mm. Βάρος: 135 γρ.
περίπου. Πιστοποίηση: EN 12278:07. Σήμανση CE.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
Κρουστικό πνευματικό πιστολέτο με ενσωματωμένο φως LED για φωτισμό της περιοχής εργασίας. Με
επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή 18 V χωρίς φαινόμενο μνήμης με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός πιστολέτου για τρύπες από 4 έως 12 mm σε μπετόν. Βιδώματα:
Βίδες έως 6 mm διάμετρο σε ξύλο. Ονομαστικός αριθμός στροφών: 0 - 1.000 rpm. Βάρος με μπαταρία
περίπου 1,9 kg. Υποδοχή εργαλείου SDS-plus.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
Δερμάτινα γάντια μισού δακτύλου για αναρρίχηση. Πιστοποίηση κατά EN 420 και EN 388
(κατηγοριοποίηση 2142). Βάρος ζεύγους περίπου 120 γραμμάρια.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ "D" 10mm
Κρίκος σχήματος D (Semi-circular maillon rapide) από ανοξείδωτο χάλυβα με βίδα ασφάλισης. Άνοιγμα 10
mm. Αντοχή 50 kN στον κύριο άξονα και 15 kN στον μικρό άξονα. Μήκος περίπου 9 cm. Βάρος περίπου
160 gr. Πιστοποίηση κατά EN 12275.
ΒΥΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
Βύσμα επέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, 100 mm x 10 mm για χρήση σε συνδυασμό με τη πλακέτα.
ΒYΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
Βύσμα επέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, 100 mm x 8 mm για χρήση σε συνδυασμό με τη πλακέτα.
ΜΠΟΝΤΡΙΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μποντριέ εργασίας για διασώσεις με σχοινί. Υλικό (-α): νάιλον, πολυεστέρας, αλουμίνιο, χάλυβας. Με
κεντρικό σημείο πρόσδεσης, πλευρικά σημεία πρόσδεσης και πίσω σημείο προσάρτησης ζώνης στήθους.
Πιστοποιήσεις: EN 358, EN 813
ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΙΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζώνη στήθους για συνδυασμό με το μποντριέ εργασίας (παρ. 0). Υλικό (-α): νάιλον, πολυεστέρας,
αλουμίνιο, χάλυβας. Θωρακικό σημείο πρόσδεσης συστήματος συγκράτησης πτώσης. Ιμάντες ώμου με
αφρώδες υλικό για μείωση καταπόνησης. Πιστοποίηση: EN 361, EN 12841 type Β.
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ΣΚΟΥΦΟΙ
Λειτουργικοί, ζεστοί και ανθεκτικοί στον άνεμο σκούφοι από υλικό fleece τύπου Polartec® Power Stretch®
ή αντίστοιχο με υψηλή αναλογία θερμομόνωσης προς βάρος.
ΓΚΕΤΑ ΛΑΙΜΟΥ (BUFF)
Γκέτα λαιμού για την προστασία της περιοχής του προσώπου σε κρύες, δύσκολες συνθήκες. Ο κύριος
όγκος της γκέτας είναι κατασκευασμένος από υλικό fleece τύπου Polartec® Power Stretch® ή αντίστοιχο
με υψηλή αναλογία θερμομόνωσης προς βάρος και υψηλά επίπεδα αναπνοής και αντοχή στον αέρα.
Βάρος: περίπου 50 γρ.
ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ (FALL ARRESTER)
Σύστημα ανάσχεσης πτώσης κατά τη διάρκεια των αναρτήσεων σχοινιού. Σε περίπτωση αιφνίδιας
κίνησης, ο ανακόπτης πτώσης κλειδώνει στο σχοινί και σταματάει τον χρήστη. Κατασκευασμένο από
αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και νάιλον. Βάρος: περίπου 450 γρ. Πιστοποιήσεις: EN 353-2, EN 12841
type A.
ΛΑΜΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 8 mm
Τρυπάνια 4 Κοπών Ø 8 mm, 165 mm: Συμμετρική γεωμετρία 4 κοπτικών ακμών (4x90°). Γεωμετρία 4
σπειρών για μέγιστη απομάκρυνση σκόνης και θραυσμάτων. Ακμή κεντραρίσματος για εύκολο τρύπημα
και μεγάλη ακρίβεια. Με συγκολλημένη ακμή καρβιδίου για υψηλότερη αντοχή της ακμής και υψηλότερη
διάρκεια ζωής.
ΛΑΜΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 10 mm
Τρυπάνια 4 Κοπών Ø 10 mm, 165 mm: Συμμετρική γεωμετρία 4 κοπτικών ακμών (4x90°). Γεωμετρία 4
σπειρών για μέγιστη απομάκρυνση σκόνης και θραυσμάτων.
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ
Ελαφρύ, εύκολα μεταφερόμενο με σακίδιο μεταφοράς πλάτης. Κατασκευή από θερμικά επεξεργασμένο
πλαστικό, κατάλληλο για ανάσυρση και μεταφορά θύματος από περιορισμένους χώρους και για
επιχειρήσεις αερομεταφοράς, θαλάσσιας διάσωσης και ορεινής διάσωσης. Ενδεικτικές διαστάσεις: Μήκος
240 cm, Πλάτος : 100 cm. Βάρος: περίπου 6 kg. Συνοδεύεται από σύστημα ιμάντων για τη
συναρμολόγηση του, σχοινί νάιλον οριζόντιας ή κάθετης ανέλκυσης, κρίκο ασφαλείας για ανύψωση του
φορείου και τσάντα μεταφοράς με ιμάντες πλάτης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι τεχνικές προσφορές να περιγράφουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό με ακρίβεια χωρίς να αφήνουν
περιθώρια παρερμηνειών. Να αναφέρεται η μάρκα, το μοντέλο και ο τύπος του προσφερόμενου
εξοπλισμού.
Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει
τις ζητούμενες πληροφορίες.
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις του
κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την τεκμηρίωση της
προσφοράς.
Ο προμηθευτής να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των παραδοθέντων ειδών
για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην έδρα της 3ης ΕΜΑΚ, στο Ηράκλειο
Κρήτης, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών να γίνει μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της επιτροπής
παραλαβής και της 3ης ΕΜΑΚ.
Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.
Ο έλεγχος παραλαβής θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή
νόμιμου εκπροσώπου του και περιλαμβάνει μακροσκοπική εξέταση των ειδών, όπου θα ελεγχθεί από την
επιτροπή η καλή κατάσταση, η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών με αυτά που καθορίζονται στη
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σύμβαση και στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή και η ύπαρξη των εγγράφων, εντύπων, εγχειριδίων,
πιστοποιητικών που καθορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή και τα οποία ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής
7.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CANYONING (ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ)
ΣΤΟΛΗ NEOPREN
20
ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ
10
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ
10
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ CANYONING
15
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CANYONING
15
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ CANYONING
15
ΓΑΝΤΙΑ NEOPREN
15
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
40
ΣΟΥΓΙΑΣ CANYONING
25
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
20
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ
10
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 8
30
ΣΕΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
20
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ
12
KIT BULL
15
ΣΑΚΙΔΙΟ CANYONING
20
ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ
20
ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
20
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΣΧΟΙΝΙ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΡΑΠΕΛ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΟΥΓΙΑΣ
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΙΑ
FRIENDS
ΚΑΡΦΙΑ
ΣΕΤΑΚΙΑ
ΕΞΩΛΚΕΑΣ

10
10
5
5
10
10
5
5
5
5
3
2
4
50
5

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
ΜΑΣΚΑ ΣΚΙ
ΓΚΕΤΑ ΛΑΙΜΟΥ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ
ΣΑΚΙΔΙΟ
ΣΑΛΟΠΕΤΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

15
40
20
20
20
20
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MIDLAYER FLEECE
SOFTSHELL ΣΑΚΑΚΙ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ MIDLAYER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΚΙ
ΜΠΟΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
ΓΚΕΤΕΣ
ΚΡΑΜΠΟΝ
ΠΙΟΛΕ
ΠΑΓΟΒΙΔΕΣ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΜΠΑΤΟΝ ΣΕΤ
ΜΠΟΤΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
ΧΙΟΝΟΒΑΤΗΡΕΣ

20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
20
40
20

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΚΡΑΝΟΣ
ΠΕΔΙΛΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΔΕΣΤΡΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΦΩΚΙΕΣ
ΜΠΑΤΟΝ
ΠΙΟΛΕ
ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΚΙ
ΜΑΣΚΑ ΣΚΙ
ΦΤΥΑΡΙ
ΑΝΤΕΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΒΟΥΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΚΗΝΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (BIVY SACK ή BIVOUAC SACK)
ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΦΙΑΛΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΤΑΛΙ
ΣΠΙΡΤΑ ΘΥΕΛΛΗΣ
3.5.1. ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ (FIRE STARTER)
3.5.2. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΘΥΕΛΛΗΣ
ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ

5
15
15
15
5
5
5
15
5
5
5
20
10
5

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ

15
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ΣΤΟΛΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MERINO
ΜΠΟΝΤΡΙΕ
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ
ΦΡΕΝΟ ΠΟΔΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΙ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ

15
15
15
20
15
15
10
10
15

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
ΓΙΛΕΚΟ ΝΕΟΠΡΕΝ
ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝ
ΜΑΣΚΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ
ΦΑΚΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΥΞΙΔΑ
ΡΟΛΟΪ - COMPUTER ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ JACKET
1ο & 2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
ΖΩΝΗ ΒΑΡΩΝ
ΒΑΡΗ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΜΗΤΙΚΑ ΝΕΡΑ
ΣΩΣΙΒΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΚΡΑΝΟΣ
ΣΧΟΙΝΙ ΡΙΨΗΣ
ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΡΙΨΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ CANYONING
ΦΟΡΜΑ NEOPREN
ΦΟΡΜΑ NEOPREN ΓΙΑ ΚΑΓΙΑΚ
ΤΖΑΚΕΤ NEOPREN
ΚΑΛΤΣΕΣ NEOPREN
ΣΚΟΥΦΑΚΙ NEOPREN
ΓΑΝΤΙΑ NEOPREN
ΣΤΟΛΗ DRY
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ/ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
ΒΑΡΚΑ RAFTING

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
1
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ΚΟΥΠΙ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΡΚΑΣ RAFTING
ΚΟΥΠΙ ΒΑΡΚΑΣ RAFTING
ΤΡΟΜΠΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΚΑΣ
ΤΡΟΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΚΑ
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΑ
ΔΙΘΕΣΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
ΚΟΥΠΙ ΓΙΑ ΔΙΘΕΣΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ
ROPE EDGE PROTECTOR SET CATERPILLAR
ID RESCUE
SWIVEL
SHUNT
PAW

3
12
1
1
1
2
4
2
5
4
5
5

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΡΑΝΟΣ
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΦΑΚΟΣ
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ
ΛΑΝΙΕΡΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SPELEO
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΟΒΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΖΩΝΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου HMS
ΙΜΑΝΤΕΣ 60 cm
ΙΜΑΝΤΕΣ 120 cm
ΣΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΜΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΣΦΥΡΙ
ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 65 m
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 15 m
ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΑΦΤΟΣ 1.50μ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΑΦΤΟΣ 2.00μ
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 8mm/2.40m
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 6mm/2.40m
ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΖΟΥΜΑΡ)
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ RESCUE
DAISY CHAIN
ΠΟΔΟΣΤΗΡΙΟ (SLING ASCENDER)
QUICK LINK INOX (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)
ΣΧΟΙΝΙ RESCUE
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ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΣΑΚΟΣ (75ΛΙΤ)
ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ + ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ
ATOMIKO ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΦΟΡΕΙΟ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ 12 mm
ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
ΣΕΤ ΛΑΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΠΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΙΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΠΡΕΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΠΛΑ
ΜΙΚΡΟ ΣΑΚΙΔΙΟ
ΥΔΡΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 60 cm
ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 7mm
ΦΟΡΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
GPS ΦΟΡΗΤΟ
ΠΥΞΙΔΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ
ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ TANDEM
ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ "D" 10mm
ΒΥΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
ΒYΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
ΜΠΟΝΤΡΙΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΙΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΚΟΥΦΟΙ
ΓΚΕΤΑ ΛΑΙΜΟΥ (BUFF)
ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ (FALL ARRESTER)
ΛΑΜΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 8 mm
ΛΑΜΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 10 mm
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 02/2022
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)

………….

……

…….

………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

Ο εκάστοτε εν
ισχύ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (ολογράφως)
* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄, και κάθε
είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)
Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[Τόπος ]……:...../......../…….
Αριθ. πρωτ.............................

Για την προμήθεια ………………………….., για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο Μαρούσι σήμερα την ……., ημέρα της εβδομάδας ………. του έτους 20.. στο Γραφείο του κ.
…………………….,
οδός
…………….
Μαρούσι,
οι
υπογραφόμενοι
αφενός
μεν
ο
……………………………….., ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, ως
φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
……………………… Απόφαση
………………………………………, σχετικά με «Μεταβίβαση………………………………………» και
αφετέρου
η
εταιρεία
με
την
επωνυμία
………………
που
εδρεύει
στην
…………..οδός……….αριθμός……Τ.Κ. ….. Τηλ.:………. Fax: ………. Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ ………,
εκπροσωπούμενη νόμιμα, βάσει του ………………………… από τον κ. …………. ………… του …………
κάτοικο ………, οδός …………… , με ΑΔΤ ………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ……….,

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ.
…………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος,
η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...
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3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
Ν.4412/2016:
-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
-οι υπ’ αριθ. ............ τεχνικές προδιαγραφές -........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»8
-η προσφορά του Αναδόχου
-Την από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση
των όρων του παρόντος συμφωνητικού
β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ……………………)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο ….. της Πράξης : «………………….» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «…………………………» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ……… του
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……………………… και έχει λάβει κωδικό MIS …………... 9. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο .....) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού
Υλικού (Πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ) του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Θέση «Ξηρό Πηγάδι»- ΒΙΠΕ Μάνδρα
Αττικής Τ.Κ.: 19600 Τηλ.: 2105559940-3 (Κωδικός NUTS: EL 30), με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή και εντός ……………. (…) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με
τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν.
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του
αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για
να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα
λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
5.1 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με : …(συμπληρώνεται ο
τρόπος πληρωμής που έχει επιλεχθεί από τον ανάδοχο και όπως αυτός αναγράφεται στην οικονομική
προσφορά του)
(σε περίπτωση μη χορήγησης προκαταβολής)
το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
(σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής
την χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την
κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή
του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. (κατά τα
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
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Η πληρωμή θα γίνει από:
• το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για το υποέργο 6, Ειδικός ατομικός εξοπλισμός
ομάδων διάσωσης, υπό ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210074 (ΑΔΑ:…), με κωδικό MIS:5045699 με τίτλο:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», ήτοι: Είδος (1) x … € (τιμή μονάδας) + … € (Φ.Π.Α. …)
=… €.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή .
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος
βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
....%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 2,5%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (τμήματος) χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδοτεί με σύνταξη Πρακτικού, στο αποφαινόμενο όργανο της
σύμβασης, την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας, στο οποίο γνωμοδοτεί για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Άρθρο 7
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα
άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. ....
8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο
6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη
αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον
Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης
8.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
….
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
6.2.2. της Διακήρυξης.
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και
των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
8.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται
στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από Επιτροπή
Παραλαβής που θα συσταθεί με Απόφαση της Υπηρεσίας μας, για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
παράδοσης των ειδών.
Η παρακολούθηση, η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών,
πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίζεται με Απόφαση
της Υπηρεσίας μας, για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το έργο της Επιτροπής για
την παρακολούθηση, την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα είναι
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Είδους …΄ και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ…. Απόφαση …..
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(ΑΔΑ…..). Η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο εντός ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των
απαιτήσεων του προμηθευτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά
Ιδρύματα.
Άρθρο 9
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση
10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την
τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.3. της Διακήρυξης.
10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και
εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.4.
της Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6.4. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
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Άρθρο 11
Υπεργολαβία
12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές
του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο
κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......10
12.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με
το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία11.
12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της
Διακήρυξης.
Άρθρο 12
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις
13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος
από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης
της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της
Διακήρυξης.
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13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2.
της Διακήρυξης.
13.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που
προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με
μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας
αρχής.

Άρθρο 13
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της
Διακήρυξης.
14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 14
Ανωτέρα Βία
15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 125

22PROC010614597
2022-05-24
Ανήκει
στην υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π.
15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 15
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα
αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν
λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 16
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 17
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.
18.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να
ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που
ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.
18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4.
της Διακήρυξης.
Άρθρο 18
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Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του,
ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και
την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με
υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή
παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό
της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων,
(δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και
λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται
από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή
στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από
την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της
εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.
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Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.
4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο
βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος
την επεξεργασία,
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο
κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.
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Άρθρο 19
Λοιποί όροι
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα,
τα μεν δύο παρέμειναν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών / Α’ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, για να
τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε τρίτο, σαν τριπλόγραφο, πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και δήλωσε
ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

…………………………………

…………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή
και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την
ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
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του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Μαρούσι …-05-2022

Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ
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