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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατόπιν της 
απορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. από την ΑΜΕΛ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ αποτελεί εταιρεία του ομίλου 
ΟΑΣΑ, υπάγεται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 
3920/2011, στον Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την 
εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός από τις νήσους, οι οποίες 
εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα 
σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα 
σταθερής τροχιάς). 

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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ    

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΣΤΑΣΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099939745 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1039Ε009230001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αθηνάς 67 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10552 

Τηλέφωνο 210 – 3248311-17 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Χειριστής: glymperopoulou@stasy.gr 

Τμηματάρχης:flykomitros@stasy.gr 

Διευθυντής: nxanthopoulos@stasy.gr 

kgram@stasy.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 

 

 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως: 

Χειριστής: Λυμπεροπούλου Γεωργία  214 
414 1141 

Τμηματάρχης: Λυκομήτρος Φώτης   214 
414 1096 

Παναγοπούλου Κατερίνα: 214 414 6925 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.stasy.gr 
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι 
προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ.  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): 
www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση: www.stasy.gr.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία σε συνδυασμό των άρθρων 
27 και 264 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΣΤΑΣΥ. Για την δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
με αρ. ΑΔΑ: Ψ1ΨΓ465ΧΘΞ-Β7Ξ με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2023 του ως άνω Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους 
εργαζομένους της ΣΤΑΣΥ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV code:  

35113100-0 → Εξοπλισμός Ασφάλειας Εργοταξίων  
18141000-9 → Γάντια Εργασίας 
18142000-6 → Προσωπίδες Ασφαλείας 
35113000-9 → Διατάξεις Ασφάλειας (Έναντι των ατυχημάτων) 
18424300-0 → Γάντια Μιας Χρήσης 
35113400-3 → Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας 
18143000-3 → Προστατευτικά Εξαρτήματα 
35113440-5 → Ανακλαστικά Γιλέκα 
35814000-3 → Μάσκες Αερίου 
18444100-4  → Κράνη Ασφαλείας 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Πενήντα 
τριών χιλιάδων τρακοσίων σαράντα δυο Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
(353.342,34€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
284.953,50 €) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε Τμήματα όπως αυτά αναφέρονται στον 
Παράρτημα I- «Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς»  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή 
για όλα τα Τμήματα της Διακήρυξης.  
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Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η τιμή μονάδας ανά τμήμα. Η ζητούμενη ποσότητα ανά 
τμήμα δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό 20% κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
ΣΤΑΣΥ προκειμένου να εξασφαλισθεί η μη υπέρβαση της προσυπολογιζόμενης 
δαπάνης ανά τμήμα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες και μέχρι την προσήκουσα 
ολοκλήρωση των αμοιβαίων παρεπόμενων υποχρεώσεων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 202 του νόμου 4412/2106. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων της ΣΤΑΣΥ, 
σύμφωνα με το άρθρο 6.2 των Ειδικών Όρων Εκτέλεσης, της παρούσας 
διακήρυξης. 

Τμηματικές παραδόσεις εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου γίνονται δεκτές, 
κατόπιν συμφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «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» και ιδίως των 
άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

 (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 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 δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 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 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  7 / 1 3 3  

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 μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) 
για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (Β’ 
1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. 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) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις 
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 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 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
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 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 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 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. 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» 

 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. 

 Της απόφασης του αρμόδιου διοικούντος οργάνου για διενέργεια διαγωνισμού 
υπ’αρ 4473 / 27.05.2022 

 Της απόφασης του αρμόδιου διοικούντος οργάνου για συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμών υπ’αρ. πρωτ.: 37 / 10.02.2022 

 Της με αρ. ΑΔΑ: Ψ1ΨΓ465ΧΘΞ-Β7Ξ / 21.07.2022 πολυετούς απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15.09.2022 και 
ώρα 14:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 
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: 145642 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ, στη 
διεύθυνση (URL): www.stasy.gr.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) 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 ΧIV του Προσαρτήματος Β 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, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της: 

Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς,  

Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης), 

Παράρτημα ΙIΙ - ΠίνακαςΤεχνικών Προδιαγραφών (I και II) 

Παράρτημα IV – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και 
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Παράρτημα V – ΕΕΕΣ 

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. Το Σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 
δώδεκα (12) 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 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 είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Ο Αναθέτων φορέας 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 τέσσερις (4) 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. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν 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 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, στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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 (A’13), που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το 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. 
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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.  

Σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών – Παράρτημα ΙI. 

Η ΣΤΑΣΥ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σημείωση: 

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
12 της ΕΑΑΔΗΣΥ, «...τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης τον Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουάριου 
1927 (Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων). Ως προ το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο 
Γραμμάτιο των όρων ότι «η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης διζήσεως», επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 
34/1992 του ΝΣΚ. στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί 
τέτοιος όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών 
παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 302 Ν. 4412/2016, σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά 
το άρθρο 337 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 4% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

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 
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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. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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 (Ε.Ο.Χ.), 

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, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε 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, 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 
ΣΤΑΣΥ μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της ΣΤΑΣΥ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, το οποίο υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.  
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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, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η ΣΤΑΣΥ μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

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 302 του ν. 4412/2016. 

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 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  

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 
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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 απόφασης-πλαισίου 
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), 

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 
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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  

α) (Δεν ισχύει) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 7 / 1 3 3  

β) (Δεν ισχύει) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων 
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, 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 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
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αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο 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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. (Δεν ισχύει). 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 (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 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.  

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για 
τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 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. 
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2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα 
που αυτή ορίζει, αποκλείεται 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. 

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. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) 
μεγαλύτερο ή ίσο από το 30% της εκτιμώμενης αξίας του εκάστοτε τμήματος που θα 
υποβάλλει προσφορά ή του συνόλου των τμημάτων χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο 
διάστημα λειτουργίας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  2 0 / 1 3 3  

Κατά το χρονικό διάστημα των ετών από 01.01.2019 και μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας να έχουν εκτελέσει σύμφωνα και με την οικεία παράγραφο 
του άρθρου 2.2.9.2. Β4 τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου η αξία της 
οποίας να ισούται ή υπερβαίνει το 30% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της υπό ανάθεση 
σύμβασης, (ανά τμήμα ή για τα τμήματα που θα υποβάλλει προσφορά), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ή  

έως τρεις (3) συμβάσεις παρόμοιου αντικειμένου η αξία των οποίων αθροιστικά, να ισούται 
ή υπερβαίνει το 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της υπό ανάθεση σύμβασης, (ανά 
τμήμα ή για τα τμήματα που θα υποβάλλει προσφορά), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται 
η υποβολή πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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 
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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. 

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 V, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Επισημαίνεται ότι 
προς απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4. μέχρι 
2.2.8. της παρούσης ο οικονομικός φορέας απαιτείται να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα α του Μέρους IV του ΕΕΕΣ, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 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 
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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.http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/ 

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. 

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 2.2.3.4 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. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο 
βλ. παράγραφο 3.2) 

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. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής απαιτείται ο 
οικονομικός φορέας να δηλώνει ρητά στο ΕΕΕΣ (ΜΕΡΟΣ VI), σε ποια δικαιολογητικά 
αναφέρεται και τον διαγωνισμό ή τη σύμβαση στην οποία τα είχε προσκομίσει. Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος, η ΣΤΑΣΥ θα είναι σε θέση να 
αναζητήσει τα διακαιολογητικά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό/σύμβαση και στη συνέχεια 
να τα αναρτήσει στο αντίστοιχο πεδίο, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών και οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς του παρόντος διαγωνισμού. 

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 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
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 
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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 
2.2.3.4. 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 2.2.3.4 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 
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taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

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 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ) 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. [Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας].  

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 του άρθρου 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 Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 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 του 
άρθρου 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 εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της oικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, υποβάλλουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020 και 2021), σε περίπτωση που υποχρεούνται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, 
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα 
εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην 
κρίση της ΣΤΑΣΥ. Εάν ο φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

Πίνακα των απαιτούμενων Συμβάσεων που εκτέλεσε ο οικονομικός φορέας κατά τα την 
01/01/2019 έως και την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας όπου θα 
αναγράφονται: 

 Το όνομα του πελάτη. 

 Το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας. 

 Το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που αφορούν αυτές οι συμβάσεις. 

 Την αξία των συμβάσεων. 

 Τη διάρκεια των συμβάσεων (ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία λήξης).  

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης του ανωτέρω κριτηρίου ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει: 
εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής (οριστικής 
ή τμηματικής) ή Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 
από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα.  

Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται σχετική 
δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Σημειώνεται ότι, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους 
αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

Εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει όλο εκτελεστεί θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης, όπως αυτή θα προκύπτει από 
τιμολόγια και από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/δηλώσεις. 

Σε περίπτωση κοινοπρακτικής εκτέλεσης με άλλες επιχειρήσεις θα αναφέρεται και το 
ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία ή την Ένωση, καθώς και το συγκεκριμένο 
αντικείμενο αυτής της συμμετοχής. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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 
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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. 

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. 

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.  
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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 
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.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.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 της προμήθειας.  

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. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η τιμή μονάδας ανά τμήμα. Η ζητούμενη ποσότητα ανά τμήμα 
δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό 20% κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΣΤΑΣΥ 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η μη υπέρβαση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης ανά τμήμα 

όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Δεν ισχύει 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  

Δεν ισχύει 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υλικών ανά τμήμα.  

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 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 
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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 αυτόν.  
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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 e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 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 ΦΕΚ 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 : 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζονται 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. 2690/1999,  

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 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
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Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή 
με υπηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισμένος και να φέρει 
υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΑ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ-267/21 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΣΥ» 
Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 
Αθηνάς 67 105 52 Αθήνα 

Ηλεκτρονική προσφορά με αρ. ………………….. 

Υπόψη: Επιτροπής διαγωνισμού 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

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 
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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 με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις 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 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 τις 
παραγράφους 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 

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 III του Τεύχους 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. 

Αναλυτικότερα απαιτείται δήλωση του οικονομικού φορέα στην ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους αποδέχεται πλήρως 
και συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς.
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Επίσης η τεχνική προσφορά του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συμπληρωμένο τον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος V Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Κατάθεση ηλεκτρονικών διακριτών αρχείων ανά τμήμα (κάθε ηλεκτρονικό αρχείο θα 

καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα με την παραπομπή στο αντίστοιχο τμήμα, πχ 
ΤΜΗΜΑ 1 - Τεχνικό Φυλλάδιο). 

 Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων τεχνικών φυλλαδίων (όπου απαιτούνται ανά 
τμήμα). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

 Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών (όπου απαιτούνται ανά τμήμα), τα 
οποία διασφαλίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια υλικών και τα 
οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Προσκόμιση πινάκων μεγεθολογίων ανά προσφερόμενο τμήμα. 

Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης θα εξεταστεί το περιεχόμενο των πινάκων 
συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών, της λοιπής απαιτούμενης τεκμηρίωσης ανά τμήμα.  

Επιπλέον 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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I του Τεύχους Διακήρυξης 
«Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».  

Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών δίνεται σε ευρώ ανά τμήμα. 

Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην 
οικονομική προσφορά το τίμημα της προσφοράς τους.  

Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν στον (υπο)φάκελλο “Οικονομική Προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης, σε μορφή pdf. 

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 
των υλικών 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 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%. 

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 
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υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 παρατείνουν 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. 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα 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, τεχνικής προσφοράς), 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) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
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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 2.2.3.4 περ.γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 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, 

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. 
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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 ΣΤΑΣΥ, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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», την 20/09/2022 και 
ώρα 11.30 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ΣΤΑΣΥ. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η ΣΤΑΣΥ 
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 : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 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 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση 
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους 
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τους προσφέροντες, 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. 
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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. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΣΤΑΣΥ 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 - 2.2.8 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 
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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 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 -2.2.8 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.  

Επισημαίνεται ότι, η ΣΤΑΣΥ, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής 
του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα σε ποσοστό και ως 
εξής: Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της 
ποσότητας στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και το ποσοστό αυτό δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 80% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται 
η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 
4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 
οικονομικής προσφοράς). 

Η ΣΤΑΣΥ κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά 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 όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, 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 λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. 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.http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html - art372_4 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 
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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.  

[ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: 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. 

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. 
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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 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. 
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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, εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα 
αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης 
επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών 
από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η 
προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της 
σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση 
της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως 
η ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της 
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ 
μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από 
μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του 
άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, 
σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής 
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 
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άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η ΣΤΑΣΥ 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 ΣΤΑΣΥ 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. 

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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, 
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. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙI 
του Τεύχους Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 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, 
εκτός ΦΠΑ. 

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 παράδοσης, για διάστημα πλέον 60 ημερολογιακές ημέρες και ύστερα 
από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

(ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ) 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 ΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς 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 υπηρεσιών. 

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 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 
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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. 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Στον παρόντα διαγωνισμό δεν προβλέπεται. 

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.  

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 XIV του Προσαρτήματος B’ του Ν.4412/2016. 

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. 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 
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, δια σχετικής υπευθύνου δηλώσεως (βλ. άρθρο 4 της Σύμβασης). 

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 
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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 2.2.9.2 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 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης – εισήγησης της Επιτροπής της 
περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

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 
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 
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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 υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 
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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας για την συνολική ή την κάθε τμηματική παράδοση μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα παρακάτω:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στον Φορέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό παράδοσης του υλικού στον φορέα.  

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή  

δ) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

Οι πληρωμές θα γίνονται εξήντα (60) ημέρες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του 
τιμολογίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι: 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας θα καταβάλλεται από την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο με την πληρωμή κάθε 
Τιμολογίου. 

5.1.2. 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 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%. 

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 203, 206,207 και 213 του ν. 
4412/2016, 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 προθεσμία εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 
πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών 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) (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 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. 
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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 1,05 . 

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 πρόστιμο 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 φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
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παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 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, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (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, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους της 
ΣΤΑΣΥ. 

Τμηματικές παραδόσεις εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου γίνονται δεκτές, κατόπιν 
συμφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.  

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 337 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. 

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 παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
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Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα υλικά στα στις αποθήκες των αμαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ, 
σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 1 - Αμαξοστάσια ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

Αμαξοστάσιο Δ/νση Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Αμαξοστάσιο Σεπολίων 
[Γραμμής 2 - 3] 

Λεωφόρος Κηφισού 94, 
Σεπόλια, 104 43 

κ.Παπαδόπουλος Απόστολος,  

τηλ.: 214 414 6069 

Αμαξοστάσιο Πειραιά 
[Γραμμής 1] 

Κόνωνος 2, Πειραιάς, 185 45 κ. Τζάβαρη Άννα τηλ. 214 414 1581 

Αμαξοστάσιο Ελληνικού 
Γραμμής ΤΡΑΜ  

Τέρμα οδου Αεροπορίας 
κ.Τζωρτζοπούλου Ουρανία  

τηλ.: 214 414 8136 

 

Αμαξοστάσιο Σεπολίων 

Τμήμα Κωδικός Είδους Μονάδα Ποσότητα 

1 GC93001      PR  700 

2 GC93002      PR  700 

3 GC93003      BX  500 

4 GC93004      BX  1000 

5 GC93005      BX  1000 

6 GC93006      PR  120 

7 GC93007      PR  50 

8 GC93008      PR  300 

9 GC93009      PR  50 

10 GC93010      PR  600 

11 GC93011      PR  500 

12 GC93012      PR  20 

13 GC93014      PR  90 

14 GC93015      PR  100 

15 GC93016      PR  20 

16 GC93020      PR  20 

17 GC93021      PR  20 

18 GC93022      PR  10 

19 GC93023      PR  50 

20 GC93026      PR  10 

21 GC93027      PR  20 

22 GC93028      PR  10 

23 GC93029      PR  10 

24 GC93030      PR  10 

25 GC93031      PR  10 

26 GC93032      PR  800 

27 GC93033      PR  1500 

29 GC93037      EA  20 

31 GC93039      EA  7 
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32 GC93040      PR  700 

33 GC93041      EA  75 

34 GC93042      EA  2 

35 GC93043      EA  100 

36 GC93044      EA  100 

37 GC93045      EA  50 

39 GC93047      EA  30 

40 GC93048      EA  65 

41 GC93049      EA  15 

42 GC93050      EA  18 

43 GC93051      EA  3500 

44 GC93052      EA  55 

45 GC93053      EA  120 

46 GC93054      EA  120 

47 GC93055      EA  100 

48 GC93056      EA  350 

49 GC93057      EA  200 

50 GC93058      EA  320 

51 GC93059      EA  100 

52 GC93060      EA  100 

53 GC93061      EA  50 

54 GC93063      EA  30 

55 GC93064      EA  30 

56 GC93065      EA  30 

57 GC93066      EA  250 

58 GC93067      EA  400 

59 GC93068      EA  400 

60 GC93069      EA  300 

61 GC93070      EA  400 

62 GC93071      EA  150 

63 GC93072      EA  70 

64 GC93074      EA  100 

65 GC93075      EA  70 

66 GC93076      PR  4 

67 GC93077 EA  5000 

68 GC93078 EA  50 

69 GC93079 EA  50 

70 GC93025 PR  2 

71 GC93034 EA  232 

72 GC93036 EA  2 
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Αμαξοστάσιο Πειραιά 

Τμήμα Κωδικός Είδους Μονάδα Ποσότητα 

1 GC93001      PR  500 

2 GC93002      PR  500 

3 GC93003      BX  500 

4 GC93004      BX  1000 

5 GC93005      BX  1000 

6 GC93006      PR  20 

7 GC93007      PR  20 

8 GC93008      PR  300 

9 GC93009      PR  30 

10 GC93010      PR  50 

11 GC93011      PR  40 

12 GC93012      PR  5 

13 GC93014      PR  5 

14 GC93015      PR  30 

16 GC93020      PR  20 

17 GC93021      PR  50 

18 GC93022      PR  10 

19 GC93023      PR  200 

21 GC93027      PR  15 

25 GC93031      PR  2 

26 GC93032      PR  500 

27 GC93033      PR  1500 

29 GC93037      EA  15 

30 GC93038      EA  50 

32 GC93040      PR  350 

33 GC93041      EA  15 

34 GC93042      EA  2 

35 GC93043      EA  120 

36 GC93044      EA  5 

37 GC93045      EA  55 

38 GC93046      EA  35 

39 GC93047      EA  10 

40 GC93048      EA  4 

41 GC93049      EA  4 

42 GC93050      EA  7 

43 GC93051      EA  1000 

44 GC93052      EA  26 

45 GC93053      EA  55 

46 GC93054      EA  20 

47 GC93055      EA  10 

48 GC93056      EA  50 

49 GC93057      EA  100 

50 GC93058      EA  100 

51 GC93059      EA  50 

52 GC93060      EA  50 
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53 GC93061      EA  30 

57 GC93066      EA  300 

58 GC93067      EA  400 

59 GC93068      EA  250 

60 GC93069      EA  100 

61 GC93070      EA  200 

62 GC93071      EA  100 

63 GC93072      EA  70 

64 GC93074      EA  100 

65 GC93075      EA  50 

67 GC93077 EA  3000 

68 GC93078 EA  10 

69 GC93079 EA  10 
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Αμαξοστάσιο Ελληνικού 

Τμήμα Κωδικός Είδους Μονάδα Ποσότητα 

1 GC93001 PR 500 

2 GC93002 PR 500 

3 GC93003 BX 200 

4 GC93004 BX 400 

5 GC93005 BX 500 

6 GC93006 PR 10 

7 GC93007 PR 10 

8 GC93008 PR 200 

9 GC93009 PR 20 

10 GC93010 PR 150 

11 GC93011 PR 130 

12 GC93012 PR 5 

13 GC93014 PR 10 

14 GC93015 PR 10 

16 GC93020 PR 5 

17 GC93021 PR 5 

18 GC93022 PR 30 

19 GC93023 PR 20 

20 GC93026 PR 40 

21 GC93027 PR 20 

26 GC93032 PR 300 

27 GC93033 PR 500 

28 GC93035  20 

29 GC93037 EA 20 

30 GC93038 EA 20 

32 GC93040 PR 500 

33 GC93041 EA 30 

35 GC93043 EA 20 

36 GC93044 EA 65 

37 GC93045 EA 20 

38 GC93046 EA 15 

39 GC93047 EA 6 

40 GC93048 EA 8 

41 GC93049 EA 6 

42 GC93050 EA 8 

43 GC93051 EA 1800 

44 GC93052 EA 10 

45 GC93053 EA 65 

46 GC93054 EA 150 

47 GC93055 EA 10 

48 GC93056 EA 50 

49 GC93057 EA 250 

50 GC93058 EA 120 

51 GC93059 EA 30 

52 GC93060 EA 30 
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53 GC93061 EA 15 

57 GC93066 EA 250 

58 GC93067 EA 250 

59 GC93068 EA 250 

60 GC93069 EA 150 

61 GC93070 EA 300 

62 GC93071 EA 100 

63 GC93072 EA 30 

64 GC93074 EA 30 

65 GC93075 EA 25 

67 GC93077 EA 2000 

68 GC93078 EA 10 

69 GC93079 EA 10 
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Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: 

α) ταυτοποίηση των παραδοτέων με δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ύπαρξη όλων 
των απαραίτητων ποιοτικών χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης και στη τεχνική προσφορά 
του αναδόχου (πχ σήμανση για την ένδυση, ποιότητα ραφής, συμφωνία με τον εργονομικό 
σχεδιασμό κτλ) 
 
β) διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος των ειδών και της συσκευασίας τους για τον 
εντοπισμό εμφανών μη συμμορφώσεων (σχισίματα, κακοτεχνίες, κλπ) 
 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσής τους. 

Τμηματικές παραδόσεις εντός του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης γίνονται δεκτές, 
κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.  

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. 

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 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Το κόστος των μεταφορικών, ασφάλισης των εμπορευμάτων κατά την αποστολή αλλά και 
τυχόν επιβολές δασμών και λοιπών εξόδων εισαγωγών από λοιπές χώρες, θα επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών άνω του 10%, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
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που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

(ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)  

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

(ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)  

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
η ΣΤΑΣΥ δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ΣΤΑΣΥ δύναται, ομοίως, 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η ΣΤΑΣΥ δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

1 GC93001 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ L 1700 PR   3.570,00€ 

2 GC93002   ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ XL 1700 PR   3.570,00€ 

3 GC93003   ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ M   1200 BX   12.000,00€ 

4 GC93004 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ L   2400 BX   24.000,00€ 

5 GC93005  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ XL  2500 BX   25.000,00€ 

6 GC93006 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ. L 150 PR   2.550,00€ 

7 GC93007 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ.XL 80 PR   1.360,00€ 

8 GC93008   ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ L 800 PR   2.800,00€ 

9 GC93009   ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ Μ  100 PR   350,00€ 

10 GC93010 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ L  800 PR   2.800,00€ 

11 GC93011  ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ XL 670 PR   2.345,00€ 
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

12 GC93012  ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ L   30 PR   1.650,00€ 

13 GC93014 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ L     105 PR   1.995,00€ 

14 GC93015 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ XL    140 PR   2.660,00€ 

15 GC93016  
ΓΑΝΤΙ ANTI-CUT ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤ. 

L 
20 PR   320,00€ 

16 GC93020   ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 00 L  45 PR   1.440,00€ 

17 GC93021 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 00 XL 75 PR   2.400,00€ 

18 GC93022   ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 L  50 PR   1.900,00€ 

19 GC93023 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 XL 270 PR   10.260,00€ 

20 GC93026   
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE 

L 
50 PR   900,00€ 

21 GC93027  
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE 

XL 
55 PR   990,00€ 

22 GC93028  ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ L      10 PR   260,00€ 

23 GC93029   ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ XL   10 PR   260,00€ 
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

24 GC93030   ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ L  10 PR   350,00€ 

25 GC93031  ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ XL    12 PR   420,00€ 

26 GC93032  ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX L    1600 PR   2.000,00€ 

27 GC93033  ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX XL   3500 PR   4.375,00€ 

28 GC93035 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS 0 20 EA   440,00€ 

29 GC93037  ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS E   55 EA   715,00€ 

30 GC93038   
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΖΟΚΕΥ 
70 EA   1.120,00€ 

31 GC93039   ΚΡΑΝΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ     7 EA   1.785,00€ 

32 GC93040   ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ     1550 PR   852,50€ 

33 GC93041  
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡ.ΤΟΞΟ 
120 EA   6.000,00€ 

34 GC93042  
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
4 EA   340,00€ 

35 GC93043   ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Τ. 240 EA   1.560,00€ 

36 GC93044   
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤ.ΑΝΟΙΧΤ.Τ 

170 EA   1.360,00€ 
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

37 GC93045   ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4  125 EA   1.125,00€ 

38 GC93046   ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4,9 50 EA   600,00€ 

39 GC93047   ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ  46 EA   552,00€ 

40 GC93048 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 77 EA   924,00€ 

41 GC93049 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ 

ΣΥΓΚ. 
25 EA   275,00€ 

42 GC93050 
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ/ΛΗΣΗΣ 

ΣΚΙΑΣΗΣ 
33 EA   1.551,00€ 

43 GC93051 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ FFP2 6300 EA   23.940,00€ 

44 GC93052 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡ.ΠΡΟΣ. 
91 EA   10.465,00€ 

45 GC93053 ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛ. Α1Β1Ε1Κ1 240 EA   4.800,00€ 

46 GC93054 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΜΑΣΚΑΣ 

ΟΛΟΚΛ.ΠΡΟΣ 
290 EA   2.610,00€ 

47 GC93055 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (M) 
120 EA   2.400,00€ 

48 GC93056 
ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣ.ΠΡΟΣΩΠ. 

A2R 
450 EA   7.200,00€ 

49 GC93057 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
550 EA   3.300,00€ 
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

50 GC93058 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΛΛΗΣΕΙΣ 

540 EA   2.700,00€ 

51 GC93059 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ L 180 EA   648,00€ 

52 GC93060 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XL 180 EA   648,00€ 

53 GC93061 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XXL 95 EA   342,00€ 

54 GC93063 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 30 EA   1.380,00€ 

55 GC93064 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA   810,00€ 

56 GC93065 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΓΚΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA   1.080,00€ 

57 GC93066 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L (3,4,5,6) 800 EA   16.000,00€ 

58 GC93067 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XL(3,4,5,6) 1050 EA   21.000,00€ 

59 GC93068 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ.XXL(3,4,5,6) 900 EA   18.000,00€ 

60 GC93069 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L (5,6) 550 EA   3.300,00€ 

61 GC93070 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XL (5,6) 900 EA   5.400,00€ 

62 GC93071 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XXL (5,6) 350 EA   2.100,00€ 
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδας   

(€) 
Σύνολο (€) 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

63 GC93072 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 170 EA   2.040,00€ 

64 GC93074 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 230 EA   4.600,00€ 

65 GC93075 ΖΩΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ 145 EA   3.480,00€ 

66 GC93076 ΓΑΝΤΙΑ PVC 70cm XL ΚΟΚΚΙΝΑ 4 PR   80,00€ 

67 GC93077 ΜΑΣΚΑ FFP2-N95 10.000 EA   10.000,00€ 

68 GC93078 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (L) 
70 EA   1.400,00€ 

69 GC93079 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (S) 
70 EA   1.400,00€ 

70 GC93025 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 3 

XL 
2 PR   190,00€ 

71 GC93034 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN397 232 EA   1.856,00€ 

72 GC93036 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GLASS G 2 EA   60,00€ 

Συνολικό Συμβατικό Τίμημα   

Συμβατικό τίμημα (ολογράφως)______________________________________________________________ 
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   Χρόνος Παράδοσης : ………………………….. 

Το Συνολικό Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο σύνολο της Σύμβασης και περιλαμβάνει το κόστος υλικών, την εργασία, όλα τα έξοδα 
μεταφοράς και παράδοσης (DAP incoterms 2020) στα αμαξοστάσια Σεπολίων, Πειραιά και Ελληνικού της ΣΤΑΣΥ. 

Τίθεται η ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης τίθενται οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία/ σύμπραξη). 

Σύμφωνα με το άρθρο 314, ν.4412/2016 και ιδία την παρ. 2 αυτού: Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών που 
περιέχει προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει 
αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών και με την επιφύλαξη των τυχόν 
υποχρεώσεων της Ένωσης και της Ελλάδας, μπορεί να απορρίπτεται όταν η αναλογία των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής 
αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. 
 (*) Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας (περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης τίθενται οι 

υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία/ σύμπραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των 
συμπραττουσών εταιρειών). 

--------------//------------- 

ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………....……………………  

 
Προς: 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Αθηνάς 67 
ΤΚ 10552 
Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)…………. 

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 …………………………….. 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) 
.......................…………………………………..  
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/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
..................................................... της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα ...............  
 
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 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
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εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, 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). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………....……………………  

 
Προς: 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Αθηνάς 67 
ΤΚ 10552 
 Αθήνα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)…………. 

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 …………………………….. 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) 
............................. (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 των όρων 
της σύμβασης, για την “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ..............., σύμφωνα με 
την ΤΔ-267/21 Διακήρυξη της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

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 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της, βάσει του άρθρου 302 του Ν.4412/2016. 

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).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακας I - Τεχνικών Προδιαγραφών και Πίνακας II Τεχνική Προσφορά / Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) περιγράφει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της προμήθειας των ειδών «ΜΕΣΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 

Πίνακας I – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα Τεχνικές προδιαγραφές - αποδεκτά είδη 

1 GC93001 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ L 1700 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ L 
Γάντια Εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης 
μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως 
στα συνεργεία συντήρησης. 
Να είναι κατάλληλα για χειρισμό μεταλλικών μικροαντικειμένων τα 
οποία έχουν λάδια στην επιφάνειά τους. 
Χαρακτηριστικά: Μανσέτα Ελαστική πλεκτή, Φορέας Nylon, 
Επικάλυψη Αφρώδες νιτρίλιο 
Πρότυπα: CAT II, ΕΝ 420, ΕΝ 388 (4141).  
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 4, 1 που σημαίνει: 
• 4(τριβή). 
• 1 (κοπή με λεπίδα). 
• 4(διάσχιση). 
• 1 (διάτρηση). 
αποδεκτή η αλλαγή των βαθμών προστασίας από 4-1¬4-1 σε 4-1-
3-1. 
Σήμανση • CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούςκινδύνους και οι κωδικοί 
4, 1, 4, 1. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  7 5 / 1 3 3  

2 GC93002   
ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
XL 

1700 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ XL 
Γάντια Εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης. Να είναι κατάλληλα 
για χειρισμό μεταλλικών μικροαντικειμένων τα οποία έχουν λάδια στην επιφάνειά τους. 
Χαρακτηριστικά: Μανσέτα Ελαστική πλεκτή,Φορέας Nylon, 
Επικάλυψη Αφρώδες νιτρίλιο 
Πρότυπα : CAT II, ΕΝ 420, ΕΝ 388 (4141).  
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 4, 1 που σημαίνει : 
• 4(τριβή). 
• 1 (κοπή με λεπίδα). 
 • 4(διάσχιση). 
 • 1 (διάτρηση). 
αποδεκτή η αλλαγή των βαθμών προστασίας από 4-1¬4-1 σε 4-1-3-1. 
Σήμανση • CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1, 4, 1. 

3 GC93003   ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 

ΧΡΗΣΗΣ M   

1200 BX 

ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
Χαρακτηριστικά:μήκος περίπου 24 cm και πάχος περίπου 0,10 mm.  
• Κατασκευή από νιτρίλιο. 
• Μίας χρήσης.  
• Χωρίς πούδρα 
• Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
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4 GC93004 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 

ΧΡΗΣΗΣ L   
2400 BX 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
Χαρακτηριστικά:μήκος περίπου 24 cm και πάχος περίπου 0,10 mm.  
• Κατασκευή από νιτρίλιο. 
 • Μίας χρήσης.  
• Χωρίς πούδρα 
• Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

5 GC93005  
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 

ΧΡΗΣΗΣ XL  
2500 BX 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
Χαρακτηριστικά: μήκος περίπου 24 cm και πάχος περίπου 0,10 mm.  
• Κατασκευή από νιτρίλιο. 
• Μίας χρήσης.  
• Χωρίς πούδρα 
• Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374 CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
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6 GC93006 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ. L 
150 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ) 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες Συγκόλλησης. 
Χαρακτηριστικά: Μανσέτα Πυρίμαχο δέρμα μόσχου/Para-aramid μη υφασμένο 
Μήκος 350-400 mm 
Φορέας Gauntlet δερμάτινη 
Να παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή 
με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 
Πρότυπα :CAT III, EN 388/94(4244)ή(32430) , EN 407/94(413344)ή(41324Χ), ΕΝ 12477, 
Τύπος Α θερμικών αντοχών. 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  
και οι κωδικοί 4244, καθώς και εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

7 GC93007 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ.XL 
80 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ) 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες Συγκόλλησης. 
Χαρακτηριστικά: Μανσέτα Πυρίμαχο δέρμα μόσχου/Para-aramid μη υφασμένο 
Μήκος 350- 400 mm 
Φορέας Gauntlet δερμάτινη 
Να παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή 
με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 
Πρότυπα :CAT III, EN 388/94(4244), EN 407/94(413344) , ΕΝ 12477, 
Τύπος Α θερμικών αντοχών. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  
και οι κωδικοί 4244, καθώς και εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 
Είναι αποδεκτή η αλλαγή βαθμών προστασίας από 4-2-4-4 σε 3-2-4-3 X 
είναι αποδεκτό το μήκος των γαντιών είναι 35-36 εκατ 
Είναι αποδεκτή η αλλαγή σε ΕΝ 4-1-3-2-4-Χ 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  7 8 / 1 3 3  

8 GC93008   
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ L 
800 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
Γάντια Προστασίας Δερμάτινα (για λοιπές εργασίες εκτός συγκόλλησης) 
Πεδίο χρήσης: 
Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές), όπως εργασίες μεταφοράς φορτίων, χειρισμός μηχανημάτων, εργασίες 
συναρμολόγησης και εργασίες συγκόλλησης. 
Χαρακτηριστικά: 
Υλικό κατασκευής-Δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ντοκ 
Φόδρα Βαμβάκι Μανσέτα Ασφαλείας 
Μήκος 270mm 
Να παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους. 
Πρότυπα: Κατηγορία ΙΙ ΕΝ 420, ΕΝ 388 (4144)ή(4124 X) 
Σήμανση: 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4144, καθώς και 
εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 
Ζητάμε τα γάντια προστασίας να είναι εξωτερικά από Δέρμα και η φόδρα να είναι  
βαμβακερή ΕΝ 12477, Τύπος Α θερμικών αντοχών 

9 GC93009   
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 
ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ Μ  

100 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 
Πεδίο χρήσης: κατά τη χρήση όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τις 
εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: μήκος >=330mm και πάχος περίπου 0,70mm. 
• Κατασκευή από νεοπρένιο. 
• Κατηγορίας: 3 (CAT III) 
• Δείκτης Προστασίας 6 
• χημική αντοχή πολλαπλών χρήσεων: οξύ, αλειφατικοί διαλύτες, μίγματα διαλυτών 
• μη ολισθηρό φινίρισμα στην παλάμη και στα ακροδάχτυλα 
• εσωτερική επίστρωση από χλωριωμένο νεοπρένιο 
Πρότυπα: ΕΝ 420, 388 (3-1-1-2)ή(3-1-2-1), 374-3 (ABCJKL), ΕΝ 374-2. 
Σήμανση: 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.  
• Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  7 9 / 1 3 3  

10 GC93010 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 

ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ L  
800 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 
Πεδίο χρήσης: κατά τη χρήση όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τις 
εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: μήκος >=330mm και πάχος περίπου 0,70mm. 
• Κατασκευή από νεοπρένιο. 
• Κατηγορίας: 3 (CAT III) 
• Δείκτης Προστασίας 6 
• χημική αντοχή πολλαπλών χρήσεων: οξύ, αλειφατικοί διαλύτες, μίγματα διαλυτών 
• μη ολισθηρό φινίρισμα στην παλάμη και στα ακροδάχτυλα 
• εσωτερική επίστρωση από χλωριωμένο νεοπρένιο 
Πρότυπα : ΕΝ 420, 388 (3-1-1-2), 374-3 (ABCJKL), ΕΝ 374-2. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.  
• Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 
αποδεκτή η αλλαγή των βαθμών προστασίας από 3-1-1-2 σε 3-1-2-1 X 

11 GC93011  
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 
ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ XL 

670 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 
Πεδίο χρήσης: κατά τη χρήση όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τις 
εργασίες.  
Χαρακτηριστικά:μήκος >=330mm και πάχος περίπου 0,70mm. 
• Κατασκευή από νεοπρένιο. 
• Κατηγορίας: 3 (CAT III) 
• Δείκτης Προστασίας 6 
• χημική αντοχή πολλαπλών χρήσεων: οξύ, αλειφατικοί διαλύτες, μίγματα διαλυτών 
• μη ολισθηρό φινίρισμα στην παλάμη και στα ακροδάχτυλα 
• εσωτερική επίστρωση από χλωριωμένο νεοπρένιο 
Πρότυπα : ΕΝ 420, 388 (3-1-1-2), 374-3 (ABCJKL), ΕΝ 374-2. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.  
• Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 
αποδεκτή η αλλαγή των βαθμών προστασίας από 3-1-1-2 σε 3-1-2-1 X 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 0 / 1 3 3  

12 GC93012  
ΓΑΝΤΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣ.ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ L   
30 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ  
Πεδίο χρήσης: Κρυογενικές εφαρμογές με υγρό άζωτο. 
Χαρακτηριστικά: 
Υλικό Δερμάτινα (ισοθερμικά και με αδιάβροχη προστασία) 
Μανσέτα Δερμάτινη που να δένει με ταινία velcro 
Μήκος 360 mm περίπου ή μεγαλύτερο  
Πάχος 1,1 mm περίπου 
Πρότυπα: Κατηγορία ΙΙΙ, ΕΝ 420 (4), ΕΝ 388 με ελάχιστα  
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3-1-3-2, ΕΝ 511 με ελάχιστα επίπεδα 2-2-X, 
no water penetration 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, τα αντίστοιχα βάσει των ανωτέρω 
εικονόσημα προστασίας από κινδύνους και ψύχος και τους κωδικούς επιπέδων αντοχών. 
Επιπλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για  
την ικανοποίηση των προδιαγραφών. 

13 GC93014 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ 

L     
105 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ  
Πεδίο χρήσης: Αντικραδασμικά για συχνότητες άνω των 300Hz.  
Εφαρμογές: Για τους χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων. 
Χαρακτηριστικά:  
• Νάιλον / βαμβακερό πλεκτό με φυσική βουλκανισμένη παλάμη και άκρα δακτύλων 
• Να προσφέρουν απομείωση δόνησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10819: 
• Καλή εφαρμογή για λεπτούς χειρισμούς  
Ειδικότερα : 
Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4.1.4.2: 
• 4 (τριβή). 
• 1 (κοπή με λεπίδα). 
• 4 (διάσχιση). 
• 2 (διάτρηση).  
Πρότυπα : CATII, EN 420, 388 (4.1.4.2), 10819. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4.1.4.2. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 1 / 1 3 3  

14 GC93015 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ 

XL    
140 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ  
Πεδίο χρήσης: Αντικραδασμικά για συχνότητες άνω των 300Hz.  
Εφαρμογές: Για τους χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων. 
Χαρακτηριστικά:  
• Νάιλον / βαμβακερό πλεκτό με φυσική βουλκανισμένη παλάμη και άκρα δακτύλων 
• Να προσφέρουν απομείωση δόνησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10819: 
• Καλή εφαρμογή για λεπτούς χειρισμούς  
Ειδικότερα : 
Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4.1.4.2: 
• 4 (τριβή). 
• 1 (κοπή με λεπίδα). 
• 4 (διάσχιση). 
• 2 (διάτρηση).  
Πρότυπα : CATII, EN 420, 388 (4.1.4.2), 10819. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4.1.4.2. 

15 GC93016  
ΓΑΝΤΙ ANTI-CUT 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤ. L 
20 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
Γάντι Anti-Cut (συρματόπλεκτο) 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή κοπή δακτύλων (π.χ. ξυλουργείο γραμμής 1, μηχάνημα ψαλιδιού, κλπ).  
Χαρακτηριστικά: Γάντι συρματόπλεκτο Κατηγορίας ΙΙ από ανοξείδωτο χάλυβα με 
υφασμάτινη λωρίδα στη μανσέτα. 
Το γάντι θα πρέπει να: 
• Παρέχει προστασία από τρυπήματα και κοψίματα από αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρι. 
• Έχει υποβληθεί σε δοκιμή ισχύος 2,45 joules. 
• Είναι ανιχνεύσιμο από μαγνήτες και να διαθέτει εύκαμπτο που προσαρμόζεται σε όλα τα 
μεγέθη καρπού. 
Πρότυπο: EN 1082-1. 
Σήμανση: 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος.  
• Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους οχι προστασια από ηλεκτρικό ρεύμα. 
• Έτος και μήνας κατασκευής. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 2 / 1 3 3  

16 GC93020   
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 00 L  
45 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 00 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση ηλεκτρολογικών εργασιών.  
Χαρακτηριστικά:  
• Μήκος περίπου 36 cm και πάχος περίπου 1,6 mm. 
• Κατασκευή: φυσικό latex, χωρίς ραφές. 
• Κλάση 00 = 500V (ανώτερη τιμή σε δοκιμή 2500 V) 
• Κατηγορία: 3 (CAT III) 
• RC (αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
Πρότυπα: EN 60903. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος,  
Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και ηλεκτρικό ρεύμα, RC (αυξημένη 
μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου 
πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών 

17 GC93021 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 00 XL 
75 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 00 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση ηλεκτρολογικών εργασιών.  
Χαρακτηριστικά:  
• Μήκος περίπου 36 cm και πάχος περίπου 1,6 mm. 
• Κατασκευή: φυσικό latex, χωρίς ραφές. 
• Κλάση 00 = 500V (ανώτερη τιμή σε δοκιμή 2500 V) 
• Κατηγορία: 3 (CAT III) 
• RC (αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
Πρότυπα: EN 60903. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και ηλεκτρικό ρεύμα,RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, 
πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 
 επιτροπής (IEC)  
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 3 / 1 3 3  

18 GC93022   
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 L  
50 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 0 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση ηλεκτρολογικών εργασιών.  
Χαρακτηριστικά:  
• Μήκος περίπου 36 cm και πάχος περίπου 1,6 mm. 
• Κατασκευή: φυσικό latex, χωρίς ραφές. 
• Κλάση 0 = 1000V (withsatnd test voltage 10000 V) 
• Κατηγορία: 3 (CAT III) 
• RC (αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
Πρότυπα: EN 60903. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, 
Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και ηλεκτρικό ρεύμα, RC (αυξημένη 
μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου 
πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών. 

19 GC93023 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 XL 
270 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 0 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση ηλεκτρολογικών εργασιών.  
Χαρακτηριστικά:  
• Μήκος περίπου 36 cm και πάχος περίπου 1,6 mm. 
• Κατασκευή: φυσικό latex, χωρίς ραφές. 
• Κλάση 0 = 1000V (withsatnd test voltage 10000 V) 
• Κατηγορία: 3 (CAT III) 
• RC (αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
Πρότυπα: EN 60903. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και ηλεκτρικό ρεύμα, RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, 
πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 
επιτροπής (IEC)  
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 4 / 1 3 3  

20 GC93026   
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE 
L 

50 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ OVERGLOVES 
Πεδίο Χρήσης: Φοριούνται πάνω από τα γάντια ηλεκτρολόγου και προσφέρουν μηχανική 
προστασία. 
Χαρακτηριστικά: Δερμάτινα με επένδυση σιλικόνης και μανσέτα δερμάτινη. 
Πρότυπα: ΕΝ 420, 388 

21 GC93027  
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE 
XL 

55 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ OVERGLOVES 
Πεδίο Χρήσης: Φοριούνται πάνω από τα γάντια ηλεκτρολόγου και προσφέρουν μηχανική 
προστασία. 
Χαρακτηριστικά: Δερμάτινα με επένδυση σιλικόνης και μανσέτα δερμάτινη. 
Πρότυπα: ΕΝ 420, 388 

22 GC93028  ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ L     10 PR 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ LARGE 
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες αμμοβολής.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 610mm και πάχος περίπου 1,5mm. 
Ευρωπαϊκό πρότυπο CAT III, EN388, EN 374, EN420 
Μανσέτα Gauntlet 
Μήκος Πάνω από τον αγκώνα 
Υλικό Φυσικό latex ή καουτσούκ 
Σήμανση: CE,Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος,  
Εικονοσήματα προστασίας, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
4121  ABCKL       
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 5 / 1 3 3  

23 GC93029   ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ XL   10 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες αμμοβολής.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 610mm και πάχος περίπου 1,5mm. 
Ευρωπαϊκό πρότυπο CAT III, EN388, EN 374, EN420 
Μανσέτα Gauntlet 
Μήκος Πάνω από τον αγκώνα 
Υλικό Φυσικό latex ή καουτσούκ 
Σήμανση: CE,Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος,  
Εικονοσήματα προστασίας, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
4121  ABCKL       
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ 
για την ικανοποίηση των προδιαγραφών. 

24 GC93030   ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ L  10 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 
Πεδίο Χρήσης: για εργασίες που απαιτούν θερμομόνωση από περιοδική επαφή έως 
τουλάχιστον τους 250ο C 
Χαρακτηριστικά: Πλεκτό γάντι μέχρι και τον καρπό και επενδεδυμένο με βαμβάκι. 
Πρότυπα: EN 420, EN 388, EN 407, CAT III 
μπορoύν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά όπως modacrilic flame retardant nonwoven 
τα οποία είναι βραδυφλεγή και φιλικά προς το δέρμα 

25 GC93031  ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ XL    12 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 
Πεδίο Χρήσης: για εργασίες που απαιτούν θερμομόνωση από περιοδική επαφή έως 
τουλάχιστον τους 250ο C 
Χαρακτηριστικά: Πλεκτό γάντι μέχρι και τον καρπό και επενδεδυμένο με βαμβάκι. 
Πρότυπα: EN 420, EN 388, EN 407, CAT III 
μπορoύν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά όπως modacrilic flame retardant nonwoven 
τα οποία είναι βραδυφλεγή και φιλικά προς το δέρμα 

26 GC93032  
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

LATEX L    
1600 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX 
Πεδίο Χρήσης: για εργασίες καθαρισμού (π.χ.καθαρισμός μικρών εξαρτημάτων) 
Χαρακτηριστικά: Γάντι latex με εσωτερική βαμβακερή επένδυση. 
Πρότυπα: EN 420, CAT I 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 6 / 1 3 3  

27 GC93033  
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

LATEX XL   
3500 PR 

ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX 
Πεδίο Χρήσης: για εργασίες καθαρισμού (π.χ.καθαρισμός μικρών εξαρτημάτων) 
Χαρακτηριστικά: Γάντι latex με εσωτερική βαμβακερή επένδυση. 
Πρότυπα: EN 420, CAT I 

28 GC93035 
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

CLASS 0 
20 EA 

Κράνος Ασφαλείας με Διηλεκτρική αντοχή (Class 0) 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κουμπιά πιέσεως ή κοχλία μιας κίνησης, 
για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί 
• Με βαμβακερό αντιιδρωτικό μετώπου το οποίο να αντικαθίσταται και να πλένεται.  
• Εσωτερικά να φέρει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 
• Με ειδικές υποδοχές για ασπίδιο προστασίας 
Πρότυπα 
• EN 397 (και επιπλέον αντοχή σε εκτοξευόμενα διάπυρα μεταλλικά σωματίδια, χωρίς οπές 
εξαερισμού 
• EN 50365, (class 0-100V) 

29 GC93037  
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

CLASS E   
55 EA 

Κράνος Ασφαλείας (Type I Class E) 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους των Τμημάτων Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1, 2, 3 & 
ΤΡΑΜ. Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κουμπιά πιέσεως ή κοχλία μιας κίνησης, 
για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί 
• Με βαμβακερό αντιιδρωτικό μετώπου το οποίο να ντικαθίσταται και να πλένεται.  
• Εσωτερικά να φέρει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 
• Με ειδικές υποδοχές για ασπίδιο προστασίας 
Πρότυπα 
• EN 397 (και επιπλέον αντοχή σε εκτοξευόμενα διάπυρα μεταλλικά σωματίδια, χωρίς οπές 
εξαερισμού 
• EN 50365, (class 0-1000V) 
• ANSI Ζ89.1- Type 1 (Class E-20000V) 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 7 / 1 3 3  

30 GC93038   
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 
70 EA 

Κράνος Ασφαλείας τύπου τζόκεϋ (Bump Cap) 
Πεδίο χρήσης: Εργασία στους λάκκους συντήρησης ή κάτω από 
το συρμό για προστασία του κεφαλιού από ελαφριές  
προσκρούσεις και γδαρσίματα. 
Χαρακτηριστικά: 
•Αφαιρούμενο κέλυφος ανθεκτικό στις κρούσεις με επένδυση αφρού 
•σχεδιασμός για άνεση και ροή αέρα 
•Nylon ή hi-vis κατασκευή πολυεστέρα καπάκι με ανακλαστικές ταινίες 
•Εύκολη προσαρμογή στην περιφέρεια του κεφαλιού 
Πρότυπο: ΕΝ 812 κράνος βασικής προστασίας από ελαφριά χτυπήματα 
Σήμανση: CΕ, Πρότυπο, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος. 
Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής 
 (η ημερομηνία παραγωγής του τελευταίου τριμήνου  
από την ημερομηνία παράδοσης).  
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την 
 ικανοποίηση των προδιαγραφών 

31 GC93039   ΚΡΑΝΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ   7 EA 

Κράνος Αμμοβολής 
Χαρακτηριστικά: 
• Να φέρει στόμιο με σωλήνα στο πίσω μέρος για την τροφοδοσία του εργαζομένου με 
αέρα.  
• Να συνδέεται με ποδιά για προστασία του στήθους και της πλάτης.  
• με φίλτρο ενεργού άνθρακα,  
• με ανοιγόμενο εξωτερικό τζάμι και εσωτερική οθόνη polycarbonate,  
• παροχή από κομπρεσέρ.  
Το σύστημα παροχής αέρα να αποτελείται από: -  
φίλτρο ενεργού άνθρακα που να συνδέεται με το κράνος μέσω σπιράλ σωλήνα - ρυθμιστή 
πίεσης με ηχητικό σήμα -  
σωλήνα 10 m για σύνδεση με το κομπρεσέρ  
Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιo (HDPE) 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 8 / 1 3 3  

32 GC93040   ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ     1550 PR 

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο Χρήσης: Για εργασίες με εργαλειομηχανές ή εργαλεία με παροχή, όπου παράγονται 
αυξημένα επίπεδα θορύβου. 
Χαρακτηριστικά: 
• Μιας χρήσης. 
• κατασκευασμένα από απορροφητικό πολυμερή αφρό απαλής ενέργειας 
• Μόλις τοποθετηθούν στο αυτί να απλώνουν 
• SNR: 28dB 
Πρότυπο ΕΝ 352 - 2 
Σήμανση: Η συσκευασία τους πρέπει να έχει τυπωμένα τα εξής: 
• CΕ 
• Κωδικόςπροϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουσμένου ήχου. 

33 GC93041  
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡ.ΤΟΞΟ 
120 EA 

Ασπίδιο προστασίας από Ηλεκτρικό τόξο 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: Να προσαρμόζεται στα Κράνη Ασφαλείας (§1.2.2 & §1.2.3). 
Να φέρει προστατευτικό που να παρέχει προστασία στο πηγούνι και το λαιμό. 
Πρότυπα 
• EN 166, (οπτική κλάση 1, 2-1,2 EN 170, μηχανική αντοχή B, πεδία χρήσης 3, 8, 
Αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική προστασία) 
• EN 61482-1-2. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  8 9 / 1 3 3  

34 GC93042  
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
4 EA 

Προσωπίδα Ολόκληρου προσώπου για προστασία από splash λιωμένου μετάλλου 
Πεδίο χρήσης :Για την αλουμινοθερμική συγκόλληση καθώς και για κάθε εργασία που 
παράγει τηγμένα σωματίδια μετάλλου. 
Καταλληλότητα:  
• Κρούσεις χαμηλής ενέργειας 
• Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένου μετάλλου 
• Πιτσιλίσματα υγρών 
• Υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία 
Χαρακτηριστικά: Προσωπίδα από polycarbonate με επικάλυψη (σκίαση 5) με στηρίγματα 
κράνους. 
• 1 οπτική κλάση. 
• FΤ μηχανική αντοχή. 
• 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 
Πρότυπο : ΕΝ 166, 169 
Σήμανση: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 
• 9 θερμικοί κίνδυνοι.  
• 1 οπτική κλάση 
• F μηχανική αντοχή. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  9 0 / 1 3 3  

35 GC93043   
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ Τ. 
240 EA 

Γυαλιά Προστασίας Ανοιχτού Τύπου 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις καθημερινές εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση άλλου 
είδους γυαλιών προστασίας.  
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: NYLON ή /και PVC ή Συνθετικός ή POLYCARBONATE και PVC 
• Χρώμα: Οποιοδήποτε (καμία προτίμηση) 
• Χαρακτηριστικά: Δυνατότητα ρύθμισης στους βραχίονες (ή και στη μύτη). 
• Μηχανική Αντοχή: FT 
Σήμανση Σκελετού:  
• Κατασκευαστής 
• Κωδικός προϊόντος 
• EN 166 
• FT 
• CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: POLYCARBONATE 
• Χρώμα: Διαφανές/CLEAR 
• Τύπος Φίλτρου: 2C 
• Βαθμός Σκίασης: 1.2 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: FT 
• Πρόσθετες Απαιτήσεις: Αντιχαρακτική και Αντιθαμβωτική προστασία - επίστρωση 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου:  
• 2C: Τύπος φίλτρου φακών 
• 1,2: Αριθμός σκίασης 
• Κατασκευαστής 
• 1: Οπτική κατηγορία 
• FT μηχανική αντοχή. 
• CE 
Πρότυπα ΕΝ 166 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  9 1 / 1 3 3  

36 GC93044   
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤ.ΑΝΟΙΧΤ.Τ 

170 EA 

Πρόσθετα Γυαλιά Προστασίας Ανοιχτού Τύπου 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις καθημερινές εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση άλλου 
είδους γυαλιών προστασίας και για όσους φορούν γυαλιά οράσεως.  
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: Πολυάνθρακας διαφανής,  
• Χρώμα: Οποιοδήποτε (καμία προτίμηση) 
• Χαρακτηριστικά: να ρυθμίζονται κροταφικά. 
• Μηχανική Αντοχή: FΤ 
Σήμανση Σκελετού:  
• Κατασκευαστής 
• Κωδικός προϊόντος 
• EN 166 
• FT 
• CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: POLYCARBONATE 
• Χρώμα: Διαφανές/CLEAR 
• Τύπος Φίλτρου: 2 
• Βαθμός Σκίασης: 1.2 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: FT 
• Πρόσθετες Απαιτήσεις: Αντιχαρακτική και Αντιθαμβωτική προστασία - επίστρωση 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου:  
• 2: Τύπος φίλτρου φακών 
• 1,2: Αριθμός σκίασης 
• Κατασκευαστής 
• 1: Οπτική κατηγορία 
• FT μηχανική αντοχή. 
• CE 
Πρότυπα ΕΝ 166 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  9 2 / 1 3 3  

37 GC93045   
ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4  
125 EA 

Γυαλιά Προστασίας Κλειστού τύπου(goggles) 3,4 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες συντήρησης που απαιτούν προστασία από μηχανικούς κινδύνους 
(π.χ. τροχός, τόρνος κλπ) και για εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματα από χημικές 
ουσίες σύμφωνα με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των χημικών.  
Χαρακτηριστικά: Δίοπτρο που να παρέχει προστασία από προσκρούσεις, σκόνες και 
πιτσιλίσματα χημικών.  
Πρότυπo: EN 166 
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: PVC ή NYLON 
• Χαρακτηριστικά: Με φαρδιά υποστηρικτική επιφάνεια γύρω από όλο το πρόσωπο και 
έμμεσο εξαερισμό. Επιπλέον, να επιτρέπεται η ταυτόχρονη και άνετη χρήση με διορθωτικά 
γυαλιά. 
• Ιμάντας Στήριξης: Ελαστικός με πόρπη για αυξομείωση μεγέθους (Πολυεστερικός ή 
Πλεκτός ή NYLON) 
• Μηχανική Αντοχή: B 
• Πεδία Χρήσης: 3 «Πιτσιλιές υγρών σταγονιδίων», 4 «Μεγάλα σωματίδια σκόνης» 
Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, EN 166, 3, 4, Β, CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: POLYCARBONATE ή άλλο πολυμερές 
• Χρώμα: Διαφανές/CLEAR 
• Τύπος Φίλτρου: 2C 
• Βαθμός Σκίασης: 1.2 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: Β 
• Πρόσθετες Απαιτήσεις: Επικάλυψη για προστασία από γδαρσίματα και θάμπωμα 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου: 2C, 1.2, Κατασκευαστής, 1, Β, CE 
Επιπλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής 
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38 GC93046   
ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4,9 
50 EA 

Γυαλιά Προστασίας Κλειστού τύπου(goggles) 3,4,9 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία απόμηχανικούς κινδύνους (τροχός, 
τόρνος κα) και για εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματα από χημικές ουσίες (π.χ. 
διεισδυτικά υγρά) (σύμφωνα με τα MSDS των χημικών). 
Για τους εργαζόμενους της ομάδας, όχι για τους χειριστές. 
Χαρακτηριστικά: Δίοπτρο που να παρέχει προστασία από  
προσκρούσεις, σκόνες και πιτσιλίσματα χημικών.  
Πρότυπo: EN 166 
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: PVC ή NYLON 
• Χαρακτηριστικά: Με φαρδιά υποστηρικτική επιφάνεια γύρω από όλο το πρόσωπο και με 
σύστημα εξαερισμού. Επιπλέον, να επιτρέπεται η ταυτόχρονη και άνετη χρήση με 
διορθωτικά γυαλιά. 
• Ιμάντας Στήριξης: Ελαστικός με πόρπη για αυξομείωση μεγέθους (Πολυεστερικός ή 
Πλεκτός ή NYLON) 
• Μηχανική Αντοχή: BT 
• Πεδία Χρήσης: 3, 4, 5, 9 
• 3 «Πιτσιλιές υγρών σταγονιδίων» 
• 4 «Μεγάλα σωματίδια σκόνης» 
• 5 «Αέρια και Σωματίδια λεπτής σκόνης» 
• 9 «Λιωμένα μέταλλα και πυρακτωμένα στερεά» 
Σήμανση Σκελετού: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, EN 166, 3, 4, 5, 9, ΒT, CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: POLYCARBONATE ή άλλο πολυμερές 
• Χρώμα: Διαφανές/CLEAR 
• Τύπος Φίλτρου: 2C 
• Βαθμός Σκίασης: 1.2 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: ΒT 
• Πρόσθετες Απαιτήσεις: Αντιχαρακτική προστασία-επίστρωση, Αντιθαμβωτική προστασία-
επίστρωση και Πεδίο Χρήσης 9 (προστασία από λιωμένα μέταλλα και πυρακτωμένα στερεά) 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου: 2C, 1.2, Κατασκευαστής, 1 , ΒT, 9, CE 
Επιπλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής. 
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39 GC93047   
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ  
46 EA 

Γυαλιά Προστασίας Συγκολλητή 
Πεδίο χρήσης: Για τους συγκολλητές, συγκόλληση με αέρια, θερμάνσεις με οξυγόνο ή 
ασετιλίνη. 
Επικάλυψη για προστασία από γρατζουνιές, θάμπωμα, στατικές και χημικές προσβολές 
Χαρακτηριστικά:  
• Γυαλιά κλειστού τύπου.  
• Προστασία από προσκρούσεις, UV υπεριώδη ακτινοβολία και ορατό φως.  
• Να διαθέτουν ελαστικό ιμάντα στήριξης και 6 αντεπίστροφες βαλβίδες εξαερισμού στα 
πλαϊνά. 
• Να διαθέτουν σύστημα φακών flip up. 
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: εύκαμπτο PVC 
• Μηχανική Αντοχή: F 
Σήμανση Σκελετού: 
• Κατασκευαστής 
• Κωδικός προϊόντος 
• 166, 169: ΕΝ 
• F μηχανική αντοχή. 
• CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Εσωτερικός Δίσκος Υλικό: Πολυάνθρακας 
• Εξωτερικός Φακός: διάμετρος 50mm 
• Τύπος Φίλτρου: Συγκόλληση (UV) 
• Βαθμός Σκίασης εξωτερικού οπτικού δίσκου: DIN 5 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: F 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου: 
• UV 5 
• Κατασκευαστής 
• 1F: Οπτική κατηγορία 
• F μηχανική αντοχή. 
Πρότυπα: ΕΝ 166 και 169, ΕΝ 175 
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40 GC93048 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
77 EA 

Πρόσθετα Γυαλιά Προστασίας Συγκολλητή 
Πεδίο χρήσης: Για τις εργασίες συγκόλλησης και για όσους φορούν γυαλιά οράσεως.  
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: Πολυάνθρακας,  
• Χρώμα: Οποιοδήποτε (καμία προτίμηση) 
• Χαρακτηριστικά: να ρυθμίζονται κροταφικά. 
• Μηχανική Αντοχή: FΤ 
Σήμανση Σκελετού:  
• Κατασκευαστής 
• Κωδικός προϊόντος 
• EN 166 
• FT 
• CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: POLYCARBONATE 
• Χρώμα: Σκίαση 5 
• Τύπος Φίλτρου: 4 
• Βαθμός Σκίασης: 5 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: FT 
• Πρόσθετες Απαιτήσεις: Αντιχαρακτική (Κ) προστασία – επίστρωση  
Σήμανση Οπτικού Δίσκου:  
• 4: Τύπος φίλτρου φακών 
• 5: Αριθμός σκίασης 
• Κατασκευαστής 
• 1: Οπτική κατηγορία 
• FT μηχανική αντοχή. 
• Κ 
• CE 
Πρότυπα ΕΝ 166 και 169, ΕΝ 175 
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41 GC93049 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΓΚ. 
25 EA 

Γυαλιά Προστασίας βοηθού συγκολλητή 
Πεδίο χρήσης: Για τους βοηθούς συγκολλητή, ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση με αέρια, 
χαλκουργική, κοπές με οξυγόνο ή ασετιλίνη. 
Επικάλυψη για προστασία από γρατζουνιές, θάμπωμα, στατικές και χημικές προσβολές 
Χαρακτηριστικά: Φίλτρο συγκόλλησης. Προστασία απόπροσκρούσεις, UV υπεριώδη 
ακτινοβολία, ορατό φως και IR υπέρυθρη ακτινοβολία.  
Α) ΣΚΕΛΕΤΟΣ:  
• Υλικό: Πολυάνθρακας 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενα μήκη μπράτσων, περιστρεφόμενα άκρα και ρυθμιζόμενη 
γωνία. 
• Μηχανική Αντοχή: F 
Σήμανση Σκελετού: 
• Κατασκευαστής 
• Κωδικός προϊόντος 
• 166, 169: ΕΝ 
• F μηχανική αντοχή. 
• CE 
Β) ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 
• Υλικό: Πολυάνθρακας 
• Τύπος Φίλτρου: Συγκόλληση (UV-IR) 
• Αριθμός Σκίασης: 3 
• Οπτική Κλάση: 1 
• Μηχανική Αντοχή: F  
• Επικάλυψη για προστασία από γρατζουνιές: Κ 
Σήμανση Οπτικού Δίσκου: 
• 3: Αριθμός Σκίασης 
• Κατασκευαστής 
• 1: Οπτική κατηγορία 
• F μηχανική αντοχή. 
• Κ:Επικάλυψη για προστασία από γρατζουνιές 
Πρότυπα:ΕΝ 166 και 169 
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42 GC93050 
ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ/ΛΗΣΗΣ 
ΣΚΙΑΣΗΣ 

33 EA 

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματης σκίασης 
Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα αυτόματης σκίασης που καλύπτει όλο το πρόσωπο με 
οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. 
Ειδικότερα : 
• Θα φέρουν λοξό κόψιμο στα πλάγια ώστε να αερίζεται επαρκώς το πρόσωπο του χρήστη. 
Προστασία από υπεριώδη/υπέυθρη UV / IR DIN 16 
Ρύθμιση σκίασης Αυτόματη 
Λειτουργία με φωτοκύτταρο    Ναι 
Αυτόματο ON / OFF    Ναι 
Πρότυπα: ΕΝ 166, 379, 175. 
Σήμανση στο πλαίσιο : 
• CE 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 
• ΒΤ μηχανική αντοχή.  
Σήμανση στον οπτικό δίσκο: 
• 1 οπτική κλάση. 
• 5,8, 9-13 βαθμός σκίασης. 

43 GC93051 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 

FFP2 
6300 EA 

Φιλτρομάσκα για σκόνη/σωματίδια/σταγονίδια 
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία αναπνοής από 
σκόνη/σωματίδια/σταγονίδια. 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα: 
• αναδιπλούμενη-τρίπτυχη  
• με πάνελ που να επιτρέπει την εκτόνωση της υγρασίας 
• να βοηθά στην μείωση του θαμπώματος των γυαλιών 
• με βαλβίδα εκπνοής, η οποία: 
• Να απομακρύνει τη συσσωρευμένη θερμότητα 
• Να αφαιρεί τον εκπνεόμενο αέρα  
• Με ρυθμιζόμενα υφασμάτινα λάστιχα συγκράτησης 
• Μέγιστο επίπεδο χρήσης: μέχρι 12 xTLV 
Πρότυπο: EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D 
Σήμανση : 
Να έχει τυπωμένα τα εξής : 
• CE 
• EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
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44 GC93052 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡ.ΠΡΟΣ. 
91 EA 

Μάσκα προστασίας αναπνοής ολόκληρου προσώπου 
Πεδίο χρήσης: Για τις εργασίες συντήρησης των συστοιχιών των συσσωρευτών που 
απαιτούν προστασία από εκτόξευση σταγονιδίων ηλεκτρολύτη ή όπου υπάρχει διαρροή 
μπαταριών. 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα αναπνοής ολόκληρου προσώπου χωρίς ανάγκη συντήρησης:  
• Ιμάντας κεφαλής: πολυαιθυλαίνιο 
• Face mask: Θερμοπλαστικό ελαστομερές 
• Περίβλημα: Καουτσούκ σιλικόνης 
• Φακός: Polycarbonate 
• επαναχρησιμοποιούμενη 
• CE Certified από μαλακό υποαλλεργικό υλικό 
• ελαφριά  
• με φακούς με αντιχαρακτική επίστρωση και με μεγάλη περιφερειακή όραση 
• με βαλβίδα εκπνοής 
• ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης στο κεφάλι και στον αυχένα 
Πρότυπο: Κλάση III, ΕΝ 166 για το φακό, 
ΕΝ 136 για τη μάσκα  
Σήμανση: CE, ΕΝ 136, EN 166,  
Κατασκευαστής, Kωδικός προϊόντος. 

45 GC93053 
ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛ. 

Α1Β1Ε1Κ1 
240 EA 

Φίλτρα για τις μάσκες αναπνοής ολόκληρου προσώπου 
• Πρότυπα: ΕΝ 14387, EN 148-1 
• Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για οργανικούς ατμούς, 
Ανόργανα και Όξινα αέρια και παράγωγα 
• Τα φίλτρα να είναι τύπου : Α1Β1Ε1Κ1 και να φέρουν προφίλτρα για συγκράτηση 
σωματιδίων τύπου Ρ3 
• Να φέρουν την κωδικοποίηση χρωμάτων: λευκό, καφέ, γκρι, κίτρινο και πράσινο 
• Να φέρουν τη σήμανση για τα πρότυπα: ΕΝ 14387, EN 148-1 
Επιπλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία  
παραγωγής) και ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων-πιστοποιητικών  
κλπ για την ικανοποίηση των προδιαγραφών.  
γίνονται αποδεκτά φίλτρα με μεγαλύτερο βαθμό προστασίας Α2Β2Ε2Κ2 
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46 GC93054 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΜΑΣΚΑΣ 

ΟΛΟΚΛ.ΠΡΟΣ 
290 EA 

Προφίλτρα για συγκράτηση σωματιδίων τύπου Ρ3 
Να φέρουν την κωδικοποίηση χρωμάτων: λευκό, καφέ, γκρι, κίτρινο και πράσινο 
Να φέρουν τη σήμανση για τα πρότυπα: ΕΝ 14387, EN 148-1 
Επιπλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν πρόσφατη ημερομηνία 
παραγωγής) και ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.  
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών. 

47 GC93055 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝ. (M) 
120 EA 

Μάσκα ημίσεως προσώπου για οργανικά αέρια/ατμούς MEDIUM 
Πεδίο χρήσης: Για τις εργασίες με χημικές ουσίες. 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα ημίσεως προσώπου:  
• επαναχρησιμοποιούμενες 
• CE Certified από μαλακό υποαλλεργικό υλικό (σιλικονούχα) 
• ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης στο κεφάλι και στον αυχένα 
• με βαλβίδα εκπνοής 
• με φίλτρα για οργανικούς ατμούς και σωματίδια A2P3 R 
• Συμβατή με κράνη και γυαλιά προστασίας 
• Μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή για την ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης θερμότητας 
• Ελαφριά με βάρος <=140gr 
• Εύκολος καθαρισμός 
Πρότυπα: 
• Για τη Μάσκα: ΕΝ 140 
Σήμανση: 
• CE. 
• EN 140, EN143, ΕΝ 14387 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

48 GC93056 
ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ 

ΗΜΙΣ.ΠΡΟΣΩΠ. A2R 
450 EA 

Φίλτρα A2R για Μάσκα ημίσεως προσώπου για οργανικά αέρια/ατμούς  
Πρότυπα:    
• Για τα φίλτρα: EN 143, ΕΝ 14387 
Σήμανση: 
• CE. 
• EN143, ΕΝ 14387 
• Τα φίλτρα να φέρουν την κωδικοποίηση χρωμάτων: καφέ και άσπρο 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

49 GC93057 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
550 EA 

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ P3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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50 GC93058 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΛΛΗΣΕΙΣ 

540 EA 

Φιλτρόμασκα για Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 
Χαρακτηριστικά :μάσκα χωρίς ανάγκη συντήρησης: 
• με βαλβίδα εκπνοής, η οποία: 
• Να απομακρύνει τη συσσωρευμένη θερμότητα 
• Να αφαιρεί τον εκπνεόμενο αέρα  
• Με ρυθμιζόμενα υφασμάτινα λάστιχα συγκράτησης 
• Μέγιστο επίπεδο χρήσης: μέχρι 10 xTLVγια το όζον, και τα σωματίδια και κάτω από το TLV 
για τους οργανικούς ατμούς 
Η Μάσκα να διαθέτει με στρώμα ενεργού άνθρακα, ρυθμιζόμενα υφασμάτινα λάστιχα 
συγκράτησης 
Πρότυπο: EN 149:2001 FFP2 NRD 
Σήμανση : 
Να έχει τυπωμένα τα εξής : 
• CE 
• EN 149:2001 FFP2 NR D 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

51 GC93059 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ L 180 EA 

Ανακλαστικό γιλέκο 
ΜΕΓΕΘΟΣ L 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη διέλευση από τις τροχιές στα Αμαξοστάσια ή όπου χρειάζεται ο 
εργαζόμενος να γίνεται άμεσα αντιληπτός και δεν φοράει την ανακλαστική φόρμα εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα. 
• Να φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. 
• Με τυπωμένο λογότυπο "ΣΤΑΣΥ" στην πλάτη, ως το δείγμα μας 
• Το γιλέκο να κλείνει με ταινία τύπου Velcro. 
• Υλικό βάσης κατηγορίας 2 
• Υλικό αντανακλαστικό (Ταινίες) κατηγορίας 2 
Πρότυπα: EN ISO 20471. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2, 2. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 1 / 1 3 3  

52 GC93060 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XL 180 EA 

Ανακλαστικό γιλέκο 
ΜΕΓΕΘΟΣ XL 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη διέλευση από τις τροχιές στα Αμαξοστάσια ή όπου χρειάζεται ο 
εργαζόμενος να γίνεται άμεσα αντιληπτός  
και δεν φοράει την ανακλαστική φόρμα εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα. 
• Να φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. 
• Με τυπωμένο λογότυπο "ΣΤΑΣΥ" στην πλάτη, ως το δείγμα μας 
• Το γιλέκο να κλείνει με ταινία τύπου Velcro. 
• Υλικό βάσης κατηγορίας 2 
• Υλικό αντανακλαστικό (Ταινίες) κατηγορίας 2 
Πρότυπα : EN ISO 20471. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2, 2. 

53 GC93061 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XXL 95 EA 

Ανακλαστικό γιλέκο 
ΜΕΓΕΘΟΣ XXL 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη διέλευση από τις τροχιές στα Αμαξοστάσια ή όπου χρειάζεται ο 
εργαζόμενος να γίνεται άμεσα αντιληπτός και δεν φοράει την ανακλαστική φόρμα εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα. 
• Να φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. 
• Με τυπωμένο λογότυπο "ΣΤΑΣΥ" στην πλάτη, ως το δείγμα μας 
• Το γιλέκο να κλείνει με ταινία τύπου Velcro. 
• Υλικό βάσης κατηγορίας 2 
• Υλικό αντανακλαστικό (Ταινίες) κατηγορίας 2 
Πρότυπα : EN ISO 20471. 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2, 2. 

54 GC93063 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA 

Δερμάτινη ποδιά Συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: Για εργασίες συγκολλήσεων. 
Χαρακτηριστικά : Δερμάτινη ποδιά συγκολλητών 
Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα.  
Πρότυπο: Κατηγορία II, EN ISO 11612, ISO 11611 Welding, EN 1149-5 Anti-Static. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 2 / 1 3 3  

55 GC93064 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA 

Δερμάτινη Μανσέτα Συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: Για εργασίες συγκολλήσεων. 
Χαρακτηριστικά: Δερμάτινη Μανσέτα συγκολλητών 
Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα.  
Πρότυπο: Κατηγορία II, EN ISO 11612, ISO 11611 Welding, EN 1149-5 Anti-Static. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

56 GC93065 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΓΚΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA 

Δερμάτινές γκέτες Συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: Για εργασίες συγκολλήσεων. 
Χαρακτηριστικά :Δερμάτινές γκέτες συγκολλητών 
Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα.  
Πρότυπο: Κατηγορία II, EN ISO 11612, ISO 11611 Welding, EN 1149-5 Anti-Static. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

57 GC93066 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L 

(3,4,5,6) 
800 EA 

Ολόσωμη φόρμα για εργασίες με χημικές ουσίες 
ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
Πεδίο χρήσης : Για τις παρακάτω εργασίες 
• Καθαρισμός και αμμοβολή σιδ/χιάς.  
• Εργασίες με χρήση ισχυρών/επικίνδυνων χημικών ουσιών 
Χαρακτηριστικά : Ολόσωμες φόρμες με ενσωματωμένη κουκούλα, που επιτρέπουν την 
αναπνοή του δέρματος. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος 3,4, 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα: EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, EN 14605 + A1 
Σήμανση: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 4 για προστασία 
από ψεκασμό συγκεκριμένων υγρών χημικών, 5 για προστασία από σκόνες και 6 για 
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
EN 14605 + A1  EN ISO 13982-1 EN 13034 + A1  EN 1149-5 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 3 / 1 3 3  

58 GC93067 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. 

XL(3,4,5,6) 
1050 EA 

Ολόσωμη φόρμα για εργασίες με χημικές ουσίες 
ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
Πεδίο χρήσης : Για τις παρακάτω εργασίες 
• Καθαρισμός και αμμοβολή σιδ/χιάς.  
• Εργασίες με χρήση ισχυρών/επικίνδυνων χημικών ουσιών 
Χαρακτηριστικά : Ολόσωμες φόρμες με ενσωματωμένη κουκούλα, που επιτρέπουν την 
αναπνοή του δέρματος. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος3, 4, 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα: EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, EN 14605 + A1 
Σήμανση: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 4 για προστασία 
από ψεκασμό συγκεκριμένων υγρών χημικών, 5 για προστασία από σκόνες και 6 για 
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
 EN 14605 + A1  EN ISO 13982-1 EN 13034 + A1  EN 1149-5 

59 GC93068 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 

ΧΡ.XXL(3,4,5,6) 
900 EA 

Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης για σκόνη και εργασία με ελαφρά χημικά 
ΜΕΓΕΘΟΣ XX LARGE 
Πεδίο χρήσης : Για τις παρακάτω εργασίες 
• Καθαρισμός και αμμοβολή σιδ/χιάς.  
•Εργασίες με χρήση ισχυρών/επικίνδυνων χημικών ουσιών 
Χαρακτηριστικά : Ολόσωμες φόρμες με ενσωματωμένη κουκούλα, που επιτρέπουν την 
αναπνοή του δέρματος. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος3, 4, 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα: EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, EN 14605 + A1 
Σήμανση: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 4 για προστασία 
από ψεκασμό συγκεκριμένων υγρών χημικών, 5 για προστασία από σκόνες και 6 για 
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 4 / 1 3 3  

60 GC93069 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L 

(5,6) 
550 EA 

Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης για σκόνη και εργασία με ελαφρά χημικά 
ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE 
Πεδίο χρήσης: για γενικές εργασίες που δημιουργούν αιωρούμενα σωματίδια σκόνη και για 
εργασίας με ελαφρά χημικά. 
Χαρακτηριστικά : Φόρμα ολόσωμη, από πολυαιθυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη 
κουκούλα, με λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια, χρώματος 
λευκού, με αντιστατικές ιδιότητες, προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνες, βαφές και 
πιτσιλίσματα υγρών. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα : EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 5 για προστασία 
από σκόνες και 6 για προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
EN ISO 13982-1 EN 13034 + A1  EN 1149-5 

61 GC93070 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XL 

(5,6) 
900 EA 

Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης για σκόνη και εργασία με ελαφρά χημικά 
ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
Πεδίο χρήσης : για γενικές εργασίες που δημιουργούν αιωρούμενα σωματίδια σκόνη και για 
εργασίας με ελαφρά χημικά. 
Χαρακτηριστικά : Φόρμα ολόσωμη, από πολυαιθυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη 
κουκούλα, με λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια, χρώματος 
λευκού, με αντιστατικές ιδιότητες, προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνες, βαφές και 
πιτσιλίσματα υγρών. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα : EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 5 για προστασία 
από σκόνες και 6 για προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
EN ISO 13982-1 EN 13034 + A1  EN 1149-5 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 5 / 1 3 3  

62 GC93071 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. 

XXL (5,6) 
350 EA 

Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης για σκόνη και εργασία με ελαφρά χημικά 
ΜΕΓΕΘΟς XX LARGE 
Πεδίο χρήσης : για γενικές εργασίες που δημιουργούν αιωρούμενα σωματίδια σκόνη και για 
εργασίας με ελαφρά χημικά. 
Χαρακτηριστικά : Φόρμα ολόσωμη, από πολυαιθυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη 
κουκούλα, με λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια, χρώματος 
λευκού, με αντιστατικές ιδιότητες, προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνες, βαφές και 
πιτσιλίσματα υγρών. 
Κατηγορία ΙΙΙ, τύπος 5 και 6, αντιστατικές ιδιότητες. 
Πρότυπα : EN ISO 13982-1, EN 13034 + A1, EN 1149-5, 
Σήμανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος. 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και οι κωδικοί 5 για προστασία 
από σκόνες και 6 για προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
EN ISO 13982-1 EN 13034 + A1  EN 1149-5 

63 GC93072 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 170 EA 

Νιτσεράδα 
ΜΕΓΕΘΗ (25%L, 50%XL, 25%XXL) 
Πεδίο χρήσης : Για εργασίες που εκτελούνται υπό βροχή. 
Χαρακτηριστικά : υψηλής διακριτότητας 
Τζάκετ: 
•Φερμουάρ εμπρός ή velcro 
•Κουκούλα κρυμμένη 
•Τσέπες εμπρός με flap 
Παντελόνι: 
•Πρόσβαση σε τσέπες 
•Ελαστική Μέση 
Υλικό: Πολυέστερ με επίστρωση PVC 
Πρότυπα : 
•EN ISO 20471 Class 3 Υψηλή διακριτότητα 
•EN 343 Class 3 Αντίσταση στη διείσδυση νερού 
Σήμανση : 
•CE 
•Εικονόσημο 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 6 / 1 3 3  

64 GC93074 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 230 EA 

Επιγονατίδες 
Πεδίο Χρήσης: Για εργασίες που απαιτούν γονατιστή εργασία. 
Χαρακτηριστικά: 
• Να φοριούνται εξωτερικά πάνω από το παντελόνι 
• Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος 
• Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, 
αντιολισθητικό και εύκαμπτο. 
• Οπές εξαερισμού 
• Κλείσιμο με ιμάντες με velcro 
Υλικά κατασκευής: Περίβλημα από PVC και εσωτερικό από EVA  
(Ethylene – Vinyle – Acetate) σε νάιλον με αφρώδη ενίσχυση. 
Σήμανση-Πρότυπα:Πρότυπα CE και ΕΝ 14404:2004  
Type 1– Surface 0 και EN A1:2010 

65 GC93075 
ΖΩΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΣΗΣ 
145 EA 

Ζώνη υποστήριξη μέσης 
Πεδίο Χρήσης: Κυρίως για εργασίες φορτώματος ή χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 
Χαρακτηριστικά: 
• Ρυθμιζόμενοι ελαστικοποιημένοι σφιγκτήρες και πλαϊνά πλαίσια που να μπορούν να 
αφαιρεθούν 
• Μπανέλες εσωτερικά πίσω για προστασία στη μέση 
• Να είναι αεριζόμενη 
• Να φοριέται επάνω από ρούχο. 
• Με κλείσιμο velcro 
• Με ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες 

   





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 7 / 1 3 3  

66 GC93076 
ΓΑΝΤΙΑ PVC 70cm XL 

ΚΟΚΚΙΝΑ 4 PR 

ΓΑΝΤΙΑ PVC ΜΗΚΟΥΣ 70cm  
ΜΕΓΕΘΟΣ:XL ή SIZE 10 
Πεδίο χρήσης: 
• Υγρά, χημικά ή πετρελαιοειδή 
• Εργασίες αποχέτευσης 
• Προστασία από μικροοργανισμούς 
• Υγρά μέρη 
Χαρακτηριστικά :μήκος >=330mm και πάχος περίπου 0,70mm. 
• Υλικό : PVC 
• Επένδυση : Βαμβάκι 
• Μήκος : 65 εκ 
Πρότυπα : CE, EN 420, EN 388-4121, EN 374-AKL 
Σήμανση : 
• CE. 
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.  
• Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

67 GC93077 ΜΑΣΚΑ FFP2-N95 10.000 EA 

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FFP2 - N95 - CE 
Χρώμα: Λευκό 
Ειδικό άνετo κράτημα πίσω από τα αυτιά 
Αναδιπλούμενη  
Το επίπεδο αναπνευστικής προστασίας FFP2 στις προστατευτικές μάσκες συνιστάται από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προφύλαξη από τη λόιμωξη με τον 
κορωνοιό SARS-COV-2 
Το N95 είναι ένας βαθμός αναπνευστήρα που πληροί τα πρότυπα των ΗΠΑ και έχουν γίνει 
αποδεκτά από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (NIOSH). 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 8 / 1 3 3  

68 GC93078 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝ. (L) 
70 EA 

Μάσκα ημίσεως προσώπου για οργανικά αέρια/ατμούς LARGE 
Πεδίο χρήσης : Για τις εργασίες με χημικές ουσίες. 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα ημίσεως προσώπου:  
• επαναχρησιμοποιούμενες 
• CE Certified από μαλακό υποαλλεργικό υλικό (σιλικονούχα) 
• ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης στο κεφάλι και στον αυχένα 
• με βαλβίδα εκπνοής 
• με φίλτρα για οργανικούς ατμούς και σωματίδια A2P3 R 
• Συμβατή με κράνη και γυαλιά προστασίας 
• Μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή για την ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης θερμότητας 
• Ελαφριά με βάρος <=140gr 
• Εύκολος καθαρισμός 
Πρότυπα: 
• Για τη Μάσκα: ΕΝ 140 
Σήμανση: 
• CE. 
• EN 140, EN143, ΕΝ 14387 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 0 9 / 1 3 3  

69 GC93079 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝ. (S) 
70 EA 

Μάσκα ημίσεως προσώπου για οργανικά αέρια/ατμούς SMALL 
Πεδίο χρήσης : Για τις εργασίες με χημικές ουσίες. 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα ημίσεως προσώπου:  
• επαναχρησιμοποιούμενες 
• CE Certified από μαλακό υποαλλεργικό υλικό (σιλικονούχα) 
• ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης στο κεφάλι και στον αυχένα 
• με βαλβίδα εκπνοής 
• με φίλτρα για οργανικούς ατμούς και σωματίδια A2P3 R 
• Συμβατή με κράνη και γυαλιά προστασίας 
• Μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή για την ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης θερμότητας 
• Ελαφριά με βάρος <=140gr 
• Εύκολος καθαρισμός 
Πρότυπα: 
• Για τη Μάσκα: ΕΝ 140 
Σήμανση: 
• CE. 
• EN 140, EN143, ΕΝ 14387 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 0 / 1 3 3  

70 GC93025 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

CLASS 3 XL 
2 PR 

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 3  
ΜΕΓΕΘΟΣ EXTRA LARGE 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση ηλεκτρολογικών εργασιών.  
Χαρακτηριστικά:  
•    Μήκος περίπου 36 cm και πάχος περίπου 3,5 mm. 
•    Κατασκευή: φυσικό latex, χωρίς ραφές. 
•    Κλάση 3 = 26500 V (ανώτερη τιμή σε δοκιμή 30000 V) 
•    Κατηγορία: 3 (CAT III) 
•    RC (αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
Πρότυπα: EN 60903. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Εικονοσήματα προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και ηλεκτρικό ρεύμα, RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, 
πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 
επιτροπής (IEC). Επιπλέον, να αναφέρονται μήνας/έτος κατασκευής (όσο το δυνατόν 
πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής). 
Παράδοση τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών κλπ για  
την ικανοποίηση των προδιαγραφών. 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 1 / 1 3 3  

71 GC93034 
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

EN397 
232 EA 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: είναι απαραίτητο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
•    Εργασία στη σήραγγα 
•    Εργασία επί ή πλησίον της τροχιάς 
•    Εργασία ανύψωσης φορτίων με χρήση γερανού 
•    Εργασία σε ύψος 
•    Σε κάθε εργασία που απαιτείται προστασία της κεφαλής από πρόσκρουση σε σκληρή 
επιφάνεια, γωνίες ή κράσπεδα σε ενδεχόμενο πτώσης ή ολισθήματος /παραπατήματος. 
Χαρακτηριστικά: 
•    Κατά προτίμηση Βάρος <=400 gr 
•    Εσωτερικής περιμέτρου 52-64 mm 
•    Με αεριζόμενο κέλυφος (οπές αερισμού) ανθεκτικό στις 
    πλευρικές παραμορφώσεις 
•    Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης,  
    για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. 
•    Με βαμβακερό αντιιδρωτικό μετώπου το οποίο να αντικαθίσταται και να πλένεται.  
•    Εσωτερικά να φέρει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 
•    Με ειδικές υποδοχές για ωτασπίδες 
Επιπλέον Αξεσουάρ:  
•    Φακός κεφαλής που να προσαρμόζεται στο κράνος 
•    Υποσιάγωνο που να προσαρμόζεται στο κράνος. 
    Απαραίτητο για εργασίες σε ύψος 
Πρότυπο: ΕΝ 397 
Σήμανση:CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 2 / 1 3 3  

72 GC93036 
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

GLASS G 
2 EA 

Κράνος Ασφαλείας (Type Ι Class G) 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους του Τμήματος Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ.  
Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
•    Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κουμπιά πιέσεως 
    ή κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί 
•    Με βαμβακερό αντιιδρωτικό μετώπου το οποίο να αντικαθίσταται 
    και να πλένεται.  
•    Εσωτερικά να φέρει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 
•    Με ειδικές υποδοχές για ασπίδιο προστασίας 
Πρότυπα 
•    EN 397 (και επιπλέον αντοχή σε εκτοξευόμενα 
    διάπυρα μεταλλικά σωματίδια, χωρίς οπές εξαερισμού 
•    EN 50365, (class 0-100V) 
•    ANSI Ζ89.1- Type 1 (Class G τεστ στα 2200V για χρήση μέχρι 2200V) 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 3 / 1 3 3  

Πίνακας II – Τεχνική Προσφορά / Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

1 GC93001 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ L 
1700 PR    

  

2 GC93002  
ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΡΓΑΣ.ΥΦΑΣΜ.ΝΙΤΡΙΛΙΟ XL 
1700 PR      

3 GC93003  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ M   1200 BX      

4 GC93004 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ L  2400 BX      

5 GC93005  
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ 

XL  
2500 BX      

6 GC93006 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ. L 
150 PR      

7 GC93007 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜ.ΣΥΓΚ.XL 
80 PR      

8 GC93008  
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ L 
800 PR      

9 GC93009  
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 
ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ Μ  

100 PR      

10 GC93010 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 

ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ L  
800 PR      





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 4 / 1 3 3  

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

11 GC93011  
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. 
ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ XL 

670 PR      

12 GC93012  
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ 

L   
30 PR      

13 GC93014 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ L     105 PR      

14 GC93015 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ XL    140 PR      

15 GC93016  
ΓΑΝΤΙ ANTI-CUT 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤ. L 
20 PR      

16 GC93020  
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 

00 L  
45 PR      

17 GC93021 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 

00 XL 
75 PR      

18 GC93022  
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 

L  
50 PR      

19 GC93023 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.CLASS 0 

XL 
270 PR      

20 GC93026  
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE L 
50 PR      

21 GC93027  
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.OVERGLOVE XL 
55 PR      

22 GC93028  ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ L      10 PR      





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 5 / 1 3 3  

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

23 GC93029  ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ XL   10 PR      

24 GC93030  ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ L  10 PR      

25 GC93031  ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ XL    12 PR      

26 GC93032  ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX L   1600 PR      

27 GC93033  ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LATEX XL  3500 PR      

28 GC93035 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS 0 20 EA      

29 GC93037  ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS E   55 EA      

30 GC93038  
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΖΟΚΕΥ 
70 EA      

31 GC93039  ΚΡΑΝΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ     7 EA      

32 GC93040  ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ     1550 PR      

33 GC93041  
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡ.ΤΟΞΟ 
120 EA      

34 GC93042  
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
4 EA      

35 GC93043  
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ Τ. 
240 EA      

36 GC93044  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤ.ΑΝΟΙΧΤ.Τ 

170 EA      

37 GC93045  
ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4  
125 EA      





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 6 / 1 3 3  

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

38 GC93046  
ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠ(GOGGLES)3,4,9 
50 EA      

39 GC93047  
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ  
46 EA      

40 GC93048 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
77 EA      

41 GC93049 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ 

ΣΥΓΚ. 
25 EA      

42 GC93050 
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ/ΛΗΣΗΣ 

ΣΚΙΑΣΗΣ 
33 EA      

43 GC93051 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 

FFP2 
6300 EA      

44 GC93052 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡ.ΠΡΟΣ. 
91 EA      

45 GC93053 
ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛ. 

Α1Β1Ε1Κ1 
240 EA      

46 GC93054 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΜΑΣΚΑΣ 

ΟΛΟΚΛ.ΠΡΟΣ 
290 EA      

47 GC93055 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (M) 
120 EA      

48 GC93056 
ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ 

ΗΜΙΣ.ΠΡΟΣΩΠ. A2R 
450 EA      

49 GC93057 
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ P3 ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
550 EA      





ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τ Δ - 2 6 7 / 2 1         Σ ε λ .  1 1 7 / 1 3 3  

Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

50 GC93058 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΛΛΗΣΕΙΣ 

540 EA      

51 GC93059 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ L 180 EA      

52 GC93060 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XL 180 EA      

53 GC93061 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ XXL 95 EA      

54 GC93063 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA      

55 GC93064 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA      

56 GC93065 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΓΚΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
30 EA      

57 GC93066 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L 

(3,4,5,6) 
800 EA      

58 GC93067 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. 

XL(3,4,5,6) 
1050 EA      

59 GC93068 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 

ΧΡ.XXL(3,4,5,6) 
900 EA      

60 GC93069 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. L (5,6) 550 EA      

61 GC93070 ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XL (5,6) 900 EA      

62 GC93071 
ΟΛΟΣΩΜ.ΦΟΡΜΑ 1 ΧΡ. XXL 

(5,6) 
350 EA      

63 GC93072 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 170 EA      
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Τμήμα 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους Ποσότητα Μονάδα 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιήσεις 
(όπου απαιτείται) 

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Φωτογραφία ή 
Σχέδιο 

(όπου απαιτείται) 

Προσφερόμενο 
είδος 

Χρόνος 
Παράδοσης 

64 GC93074 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 230 EA      

65 GC93075 ΖΩΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ 145 EA      

66 GC93076 ΓΑΝΤΙΑ PVC 70cm XL ΚΟΚΚΙΝΑ 4 PR      

67 GC93077 ΜΑΣΚΑ FFP2-N95 10.000 EA      

68 GC93078 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (L) 
70 EA      

69 GC93079 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝ. (S) 
70 EA      

70 GC93025 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 3 

XL 
2 PR      

71 GC93034 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN397 232 EA      

72 GC93036 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GLASS G 2 EA      
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Σημειώσεις/Επεξηγήσεις: 

α. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» θα πρέπει να αναφέρεται το σημείο της απαίτησης - τεχνικής περιγραφής για το οποίο 
δίνεται αναλυτική απάντηση, 
β. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της εκάστοτε τεχνικής 
προδιαγραφής, 
γ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με 
τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, σχέδια, έγγραφα κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση 
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής. 

Χρόνος παράδοσης: ………………………………………………………………………………………. 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα, άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές και η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να το διαπιστώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

Τα υλικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε κράτος-μέρος της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α` 139). 

Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την προστασία (οξείδωση, κρούση, θραύση, διαρροή, κ.λ.π.) του συγκεκριμένου υλικού από τους 
κινδύνους μεταφοράς (ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς) και επ’ αυτής να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υλικού (αριθμός 
ονομαστικού - part number), η περιγραφή του υλικού και η επωνυμία του κατασκευαστή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την 
Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 

Δημοσίων Συμβάσεων 

Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με δ.τ. «ΣΤΑΣΥ», που εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ. 10552),με ΑΦΜ 
099939745, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενης, σέβεται την ιδιωτικότητα και 
τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων και φροντίζει να είναι σε θέση συνεχούς 
συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ)για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ), τον Ν. 4624/2019 και την κείμενη νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτή.  

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και 
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, η ΣΤΑΣΥ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, προσφέροντες οικονομικούς φορείς, τους 
αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων και τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στη δημόσια 
σύμβαση (συνεργάτες, υπεργολάβους, τρίτους οικονομικούς φορείς των προσφερόντων 
οικονομικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των προσωπικών δεδομένων που 
συλλέγει, τον τρόπο επεξεργασίας αυτών των δεδομένων,καθώς και την προστασία των 
δεδομένων, τα δικαιώματά τους ως Υποκείμενα των δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας 
με την εταιρεία. 

Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, ήτοι για όλουςτους 
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν την 
προσφορά τους, για τους αναδόχους, στους οποίους κατακυρώνεται η δημόσια σύμβαση, 
και για τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στη δημόσια σύμβαση. Στην περίπτωση που οι 
ανωτέρω αναφερόμενοι αποτελούν νομικά πρόσωπα, νοείται η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αυτών (νομίμων εκπροσώπων, μετόχων, 
μελών, εργαζομένων, συνεργατών, προσώπων οριζομένων για την υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου κλπ).  

Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, στις δημόσιες 
συμβάσειςέργων, υπηρεσιών, προμηθειών, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, παροχής γενικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται 
στο Ν. 4412/2016, και για όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία 
για λογαριασμό της ΣΤΑΣΥ, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή. 

1. Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 

Η ΣΤΑΣΥ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, φέρει την ευθύνη και 
είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τις αρχές προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, καθώς και την εν γένει συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων.  
Η ΣΤΑΣΥ δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με 
αντικειμενικότητα, νομιμότητα και διαφάνεια, για συγκεκριμένο και καθορισμένο σκοπό, 
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και ότι η διενεργούμενη επεξεργασία λαμβάνει χώρα τηρουμένων αυστηρώς της Πολιτικής 
Προστασίας της ΣΤΑΣΥ, των διατάξεων του ΓΚΠΔ, της κείμενης νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και απολύτως 
απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και δεν θα 
συλλεχθούν ή διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό οποιαδήποτε μελλοντική 
χρήση, εκτός και αν αφορούν περιπτώσεις στις οποίες η ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. έχει έννομο 
συμφέρον προς τούτο. Το προσωπικό επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για την 
εξυπηρέτηση των νόμιμων, επιχειρηματικών σκοπών που σχετίζονται άμεσα με την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ 

Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει,ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης 
(διαγωνιστική ή μη) και την ανάθεση και εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, κατά τα 
προβλεπόμενα από τον Ν. 4412/2016, όπως: 

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, 
ΑΦΜ-ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
(email, fax), στοιχεία επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής δραστηριότητας, πτυχία, 
άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ, τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τον Ν. 4412/2016 για να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού, απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε 
πτώχευση, πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλπ, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, αριθμός λογαριασμού τραπέζης, IBAN.  

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται άμεσα και απευθείας από το ίδιο 
το Υποκείμενο των δεδομένων (τον συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, τον προσφέροντα 
οικονομικό φορέα και τον ανάδοχο)κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη 
διαδικασία, κατά την υποβολή προσφοράς, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα βάσει των οριζομένων 
στο Τεύχος Διακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της διαδικασίας συμμετοχής και 
ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της σύμβασης και την εκτέλεση αυτής. 
Ενδεχομένως να συλλέγονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν 
προδήλως από δημοσιοποιημένα στοιχεία ή μπορούν να ανευρεθούν και αποκτηθούν 
νομίμως από δημόσιες αρχές.  

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προσκομίζονται με δικαιολογητικά έγγραφα 
από τον προσφέροντα, επιπρόσθετα και με δική του πρωτοβουλία, και τα οποία ενδέχεται 
να περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, 
νοείται ότι παρέχονται από το Υποκείμενο με ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση 
συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι συνυποβάλλονται προς επεξεργασία για τους σκοπούς 
που συλλέγονται και τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του. 

3. Σκοποί και Νομική Βάση επεξεργασίας 

Η ΣΤΑΣΥ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους 
ενημερώθηκε προηγουμένως το Υποκείμενο των δεδομένων και δεν τα χρησιμοποιεί για 
άλλους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τους αρχικούς σκοπούς.  
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Η ΣΤΑΣΥ μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένατου Υποκειμένου για τους 
σκοπούς που παρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Για την αξιολόγηση του συμμετέχοντος, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016, 
 Για την επικοινωνία- ενημέρωση του συμμετέχοντος (πχ. σχετικά με την αξιολόγηση 

της προσφοράς, την επίδοση απαραίτητων εγγράφων κλπ), 
 Για την ανάθεση της σύμβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και την υλοποίηση και υποστήριξη κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
 Για λόγους αρχειοθέτησης, 
 Για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ  
 Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ  
 Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων της ΣΤΑΣΥ,  
 Για την εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. 

Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη και 
δεσμεύεται ότι χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο εφόσον 
υφίσταται μία τουλάχιστον νομική βάση, που της επιτρέπει την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων, ως ακολούθως: 

Η ΣΤΑΣΥ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Ν. 4412/2016, ως 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας διενεργεί τη διαδικασία 
κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και επιβλέπει την εκτέλεση και υλοποίηση 
της καταρτισθείσας σύμβασης.  

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 
(προσυμβατικό- συμβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδομένων των συμμετεχόντων (στη διαδικασία μέχρι 
την ανάθεση και σύναψη σύμβασης) και για τον έλεγχο και την επίβλεψη της τήρησης των 
συμβατικών υποχρεώσεων, απορρεουσών από τη σύμβαση.  

Η ΣΤΑΣΥ μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση 
έννομης υποχρέωσης, ιδίως από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκπλήρωση 
συμβατικής υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, εν 
προκειμένω την διασφάλιση διαφανούς διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, και για την 
εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων της.  

Το Υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή του και με την 
μετέπειτα ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην 
επεξεργασία των δεδομένων του, παρέχοντας ρητή ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση 
συγκατάθεση για την επεξεργασία.  

4. Τήρηση- Αποθήκευση Δεδομένων- Μέτρα Προστασίας 

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται 
για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών ικανοποίησης νομικών, φορολογικών, λογιστικών 
απαιτήσεων. Κάθε οργανωτική μονάδα της ΣΤΑΣΥ φροντίζει να προσδιορίσει και να 
τηρήσει τις κατάλληλες περιόδους τήρησης, καθώς και να διασφαλίσει την ασφαλή 
καταστροφή τους, όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ή παύσει να υφίσταται ο σκοπός 
της επεξεργασίας και δεν υπάρχει καμία νομική απαίτηση ή νόμιμο συμφέρον ή δικαίωμα 
για τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς για επιστημονική και 
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ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς και πάντα υπόκεινται στην εφαρμογή των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. 

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται είτε από την συμβατική σχέση με 
το Υποκείμενο, είτε από την νομοθεσία, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 
την ασφαλή καταστροφή τους. 

5. Περιπτώσεις Διαβίβασης- Κοινοποίησης Προσωπικών Δεδομένων 

Η ΣΤΑΣΥ ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όπως: 

 Τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΣΤΑΣΥ αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της και αυτά λειτουργούν ως εκτελούντες 
την επεξεργασία(πχ συνεργάτες, σύμβουλοικλπ). 

 Το Δημόσιο, δημόσιοι φορείς καιαρμόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους.  

 Συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και 
του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το νόμο. 

Η ΣΤΑΣΥ ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την επεξεργασία και ζητάει τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ και την κείμενη 
νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση τους.Επισυνάπτεται το 
Παράρτημα Ι- Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους 
εκτελούντες την επεξεργασία.  

Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές μονάδες της και το προσωπικό της (πχ. 
εργαζόμενοι, προστηθέντες, βοηθοί εκπλήρωσης κλπ), καθώς και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία, να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων και για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ για τη διαχείριση και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη ΣΤΑΣΥ όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για 
την υποστήριξη της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική. 

6. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα Προστασίας των δεδομένων  

Η ΣΤΑΣΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς 
της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και 
σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζει 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να αποδεικνύει 
ότι η επεξεργασία διενεργείται σύννομα και ότι παρέχει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας 
δεδομένων έναντι των κινδύνων που διατρέχουν την επεξεργασία. 
Η ΣΤΑΣΥ οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και Διαδικασίες για την επεξεργασία και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και τεχνικά, έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας –για την ψηφιακή και την φυσική ασφάλεια- διασφαλίζοντας την 
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων.  

Η ΣΤΑΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες 
τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να 
υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας.  

7. Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων 

Η ΣΤΑΣΥ έχει δημιουργήσει την κατάλληλη δομή και διαδικασίες για τη διαχείριση τυχόν 
περιστατικού σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό της έχει 
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ενημερωθεί προκειμένου να αναφέρει κάθε περιστατικό, το οποίο έχει ή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή 
αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
αντίδρασης σε παραβίαση δεδομένων. 

Σε περιστατικό πιθανής παραβίασης, τα πρόσωπα που αφορά η Παρούσα Πολιτική, 
υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώσουν την ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό και να παρέχουν 
κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική πληροφορία προς αντιμετώπιση του περιστατικού. 
Τονίζεται ότι πρέπει να ελεγχθεί εάν η παραβίαση προήλθε από δική τους ευθύνη και να 
ενημερώσουν επίσης σχετικά την ΣΤΑΣΥ 

8. Συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων 

Το Υποκείμενο παρέχει συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, 
κατόπιν ενημέρωσης για το σκοπό επεξεργασίας και τα δικαιώματά του, με δήλωση ή με 
σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία 
εκδηλώνει ότι συμφωνεί, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.  

Το Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει με ευκολία, ελεύθερα τη 
συγκατάθεσή του, ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ σε 
μελλοντική επεξεργασία και δεν επηρεάζει την επεξεργασία, η οποία διενεργούταν βάσει 
της συγκατάθεσης του Υποκειμένου, πριν την ανάκληση, και είναι νόμιμη επεξεργασία. 

9. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων 

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει τα Υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων 
τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και διαχειρίζεται τα 
αιτήματα των Υποκειμένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό ικανοποίησης αυτών.  

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τον τρόπο 
επεξεργασίας των δεδομένων του από τη ΣΤΑΣΥ: 

1) Δικαίωμα ενημέρωσης- πληροφόρησης για την επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων. 
2) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα 
στιγμή. 

3) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του. Το Υποκείμενο μπορεί να αιτηθεί 
πρόσβαση στα δεδομένα του για να λάβει αντίγραφο από αυτά.  

4) Δικαίωμα διόρθωσης- επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων, ώστε τα 
στοιχεία να είναι ακριβή. 

5) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του. Το Υποκείμενο μπορεί να αιτηθεί τη 
διαγραφή των δεδομένων του, στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν: α) αυτά δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάζονται, β) έγινε 
ανάκληση της συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει πλέον η νομική βάση επεξεργασίας από τη 
ΣΤΑΣΥ και δεν στηρίζεται η επεξεργασία σε άλλη νομική βάση. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ 
δύναται να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα διαγραφής για λόγους εκπλήρωσης εκ του νόμου 
υποχρέωσής της, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για λόγους θεμελίωσης, άσκησης και 
υποστήριξης νομικών αξιώσεών της, καθώς και για λόγους αρχειοθέτησης και στατιστικούς 
σκοπούς. 
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6) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Σε 
αυτή την περίπτωση η ΣΤΑΣΥ προβαίνει στον άμεσο περιορισμό επεξεργασίας των 
δεδομένων, τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτημα περιορισμού. Εάν δεν είναι εφικτός ο 
περιορισμός της επεξεργασίας, θα δοθεί αιτιολογημένη απάντηση στο Υποκείμενο. 

7) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Το Υποκείμενο μπορεί να λάβει σε 
αναγνώσιμη μορφή σε μία από τις ευρέως διαδεδομένες μορφές ανάγνωσης (πχ σε αρχείο 
XML) αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία επεξεργάζονται με χρήση 
υπολογιστικών συστημάτων.  

8) Δικαίωμα εναντίωσης. Το Υποκείμενο μπορεί να προβάλει εναντίωση ως προς την 
επεξεργασία των δεδομένων του.Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να μην ικανοποιήσει το 
δικαίωμα εναντίωσης, εάν υπάρχει επιτακτικός και νόμιμος λόγος, ο οποίος υπερισχύει του 
αιτήματος εναντίωσης ή σκοπός για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
αξιώσεών της. 

Το Υποκείμενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα με αίτημα προς τη ΣΤΑΣΥ Το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές και ορισμένοκαι να συμπληρώνεται κατά το δυνατόν πληρέστερο τρόπο, 
ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και ικανοποιηθεί. Επίσης πρέπει να προκύπτει η 
ταυτοποίηση του Υποκειμένου και η επιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει 
να απαντήσει εντός ενός μήνα σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για 
αντικειμενικούς λόγους χρειαστεί περισσότερος χρόνος, οπότε και θα ενημερώσει το 
Υποκείμενο σχετικά. Κατάλληλη φόρμα συμπλήρωσης του αιτήματος παρέχεται στο 
Διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑΣΥwww.stasy.gr 

Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, τοΥποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΣΤΑΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
dpo@stasy.gr.  

Σε κάθε περίπτωση το Υποκείμενο έχει επίσης το Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ και μπορεί να 
απευθυνθεί σε αυτήν:Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.  

10. Επικοινωνία  

Για οποιαδήποτε ενημέρωση, παροχή βοήθειας σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση 
των δικαιωμάτων του Υποκειμένου και ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την 
παρούσα Πολιτική και την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΣΤΑΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η παρούσα Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής 
«Σύμβαση») αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της συναφθείσας σύμβασης 
μεταξύ των ανωτέρω μερών (εφεξής «Κύρια Σύμβαση»), με συμβαλλόμενα μέρη, 
αφενός με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ», εφεξής καλούμενη ως 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και αφετέρου το εκάστοτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, 
εφεξής καλούμενο ως «Εκτελών την Επεξεργασία».  

2. Στο πλαίσιο της «Κύριας Σύμβασης», ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ενδέχεται 
να γνωστοποιεί, κοινοποιεί ή διαβιβάζει στον «Εκτελούντα την Επεξεργασία» 
πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται 
στον Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ) 
και την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής 
«Νομοθεσία»), με σκοπό την εκτέλεση της «Κύριας Σύμβασης».  

3. Αντίστοιχα, ο «Εκτελών την Επεξεργασία» έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία του γνωστοποιούνται, κοινοποιούνται ή 
διαβιβάζονται από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για λογαριασμό του τελευταίου, με 
σκοπό την εκτέλεση της «Κύριας Σύμβασης».  

4. Με την παρούσα «Σύμβαση» προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον «Εκτελούντα την 
Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και παρέχονται 
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι ο «Εκτελών την Επεξεργασία» είναι 
συμμορφωμένος με την «Νομοθεσία».  

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», τα οποία είναι απολύτως 
απαραίτητα για την εκτέλεση της «Κύριας Σύμβασης», καθώς και όσα δεδομένα μπορεί 
να συμφωνήσουν μεταγενέστερα για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας. Κάθε 
τέτοια μεταγενέστερη συμφωνία γίνεται μόνο εγγράφως δεκτή και υπόκειται στις διατάξεις 
της παρούσας «Σύμβασης».  

2. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» 
γνωστοποιήσει, κοινοποιήσει ή διαβιβάσει στον «Εκτελούντα την Επεξεργασία» 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την 
εκτέλεση της «Κύριας Σύμβασης», ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να 
ειδοποιήσει σχετικά τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» και εν συνεχεία να προβεί στην 
ασφαλή και οριστική καταστροφή/ διαγραφή τους. 

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα 
εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ), κ.α. Υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να είναι τα εξής πρόσωπα: εργαζόμενοι, επιβατικό 
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κοινό, συνεργάτες, σύμβουλοι, προμηθευτές, μέλη διοικητικού συμβουλίου του 
«Υπεύθυνου Επεξεργασίας». 

Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» κατά βάση επεξεργάζεται απλά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα με την «Κύρια Σύμβαση» ενδέχεται να 
επεξεργάζεται και δεδομένα ειδικής κατηγορίας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 
επεξεργασίας, όπως ορίζονται στην «Κύρια Σύμβαση».  

4. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς και το αντικείμενο της «Κυρίας Σύμβασης», ήτοι 
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της ανατεθείσας δραστηριότητας και την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η «Κύρια 
Σύμβαση». 
5. Σε περίπτωση που ο «Εκτελών την Επεξεργασία» έχει δικαίωμα να επεξεργάζεται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για πρόσθετους σκοπούς, όπως αυτοί προβλέπονται 
από την «Νομοθεσία», θα πρέπει να ενημερώσει τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» πριν 
προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων.  

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται τα μόνο απολύτως αναγκαία και 
απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους 
σκοπούς επεξεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας».  

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα, τα οποία είναι 
εξουσιοδοτημένα από τον ίδιο για να επεξεργάζονται ως ανωτέρω τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (όπως πχ. εργαζόμενοι, συνεργάτες, σύμβουλοι, βοηθοί 
εκπλήρωσης, προστηθέντες, τρίτοι εμπλεκόμενοι στην «Κύρια Σύμβαση»), δεσμεύονται 
με όρους και ρήτρες τήρησης εμπιστευτικότητας και γνωρίζουν τους όρους της παρούσας 
«Σύμβασης» και δεσμεύονται από αυτήν αντιστοίχως.  

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» απαγορεύεται να αναθέσει την επεξεργασία σε 
άλλον εκτελούντα την επεξεργασία παρά μόνον εάν προηγουμένως έχει ενημερώσει με 
σαφήνεια προς τούτο τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», έχει δεσμευτεί ότι και ο άλλος 
εκτελών είναι συμμορφωμένος με την «Νομοθεσία» και τους όρους της παρούσας και 
έχει λάβει έγγραφη ρητή ειδική άδεια από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για την 
ανάθεση της επεξεργασίας σε άλλον εκτελούντα. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» 
παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.  

4. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να 
αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με την «Νομοθεσία» και δεσμεύεται ότι τηρούνται οι 
αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν γένει οι διατάξεις της 
«Νομοθεσίας» για την διενεργούμενη από αυτόν επεξεργασία των δεδομένων στο 
πλαίσιο της «Κύριας Σύμβασης».  

5. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
ασφάλεια της επεξεργασίας, καθώς και όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

6. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας, 
ξεχωριστό, για όλες τις επεξεργασίες διενεργούμενες για τον «Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον τελευταίο όποτε αυτό ζητηθεί. 
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7. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να συνδράμει και να παρέχει κάθε 
χρήσιμη πληροφορία ή βέλτιστη πρακτική στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», ώστε ο 
τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις βάσει της «Νομοθεσίας» για την 
ασφάλεια της επεξεργασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

8. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να συνεργάζεται με τον 
«Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για τη διαχείριση των αιτημάτων των υποκειμένων κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει της «Νομοθεσίας», για τη διαχείριση τυχόν 
αιτημάτων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της ή για τυχόν διαβουλεύσεις, για τη διενέργεια τυχόν εκτίμησης 
αντικτύπου και εν γένει για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

9. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον 
«Υπεύθυνο Επεξεργασίας» σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε πράξη 
επεξεργασίας δεν πληροί τους όρους της «Σύμβασης» και τις διατάξεις της 
«Νομοθεσίας» και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενδεικνυόμενη ενέργεια προς άμεση άρση 
αυτής. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» στο πλαίσιο της παρούσας «Σύμβασης» δηλώνει 
και δεσμεύεται ότι προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
«Εκτελούντος την Επεξεργασία» μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα τα δεδομένα 
για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση της «Κύριας 
Σύμβασης» και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για τη συμμόρφωση με τις έννομες 
υποχρεώσεις. 

2. Η διενεργούμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα 
τηρουμένων αυστηρώς της Πολιτικής Προστασίας του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και 
της «Νομοθεσίας».  

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία», δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι εφαρμόζει 
όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει το 
ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους 
κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, σε συνάρτηση με τις τελευταίες τεχνολογικές - 
επιστημονικές εξελίξεις και το κόστος εφαρμογής των μέτρων.  

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία», λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, ώστε πρόσβαση στα δεδομένα και δυνατότητα επεξεργασίας να έχει μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. 

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε 
φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία του και έχει πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο στο πλαίσιο εκτέλεσης της «Κύριας 
Σύμβασης».  

4. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» παρέχει στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», 
κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του τελευταίου, όλες τις πληροφορίες και τα 
αποδεικτικά μέσα για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία έχει λάβει, και επιτρέπει 
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και διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των μέτρων 
από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για τη διαπίστωση του επιπέδου ασφαλείας και της 
επάρκειας αυτών.  

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επικουρεί τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» στο 
μέτρο του δυνατού, ώστε ο τελευταίος να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των υποκειμένων 
των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει της «Νομοθεσίας». Πιο 
συγκεκριμένα, σε περίπτωση που το υποκείμενο υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα- αίτηση 
άσκησης δικαιώματος ή ερώτημα στον «Εκτελούντα την Επεξεργασία», ο «Εκτελών 
την Επεξεργασία» υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και να διαβιβάσει στον 
«Υπεύθυνο Επεξεργασίας», το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση εντός των 
επόμενων εβδομήντα δύο (72) ωρών, το αίτημα ή ερώτημα. 

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» δεν δύναται αυτοβούλως να προβεί σε 
οποιαδήποτε ενέργεια, και ιδίως δεν επιτρέπεται να διαχειριστεί αίτημα διόρθωσης, 
διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, παρά μόνο βάσει γραπτών εντολών του 
«Υπεύθυνου Επεξεργασίας», εκτός και εάν τούτο προβλέπεται από την εκτέλεση της 
«Κυρίας Σύμβασης» ή επιβάλλεται από τη «Νομοθεσία». 

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω δεσμεύουν και τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (όπως πχ. εργαζόμενοι, συνεργάτες, σύμβουλοι, 
βοηθοί εκπλήρωσης, προστηθέντες, τρίτοι εμπλεκόμενοι στην «Κύρια Σύμβαση»), τα 
οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να τους τεθούν 
αντίστοιχα αιτήματα ή ερωτήματα για τα δεδομένα.  

7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία», δεσμεύεται ότι στα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα έχει συμπεριλάβει την πολιτική διαχείρισης και αντιμετώπισης 
περιστατικού παραβίασης και έχει ενημερώσει σχετικά το προσωπικό του, καθώς και λοιπά 
εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε 
τυχόν περιστατικό παραβίασης. 

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία», υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον 
«Υπεύθυνο Επεξεργασίας», εγγράφως και εντός των επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών, μόλις αντιληφθεί παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή 
παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, η οποία οδηγεί σε ενδεχομένη, τυχαία, μη 
εξουσιοδοτημένη, ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, ή αποκάλυψη των 
δεδομένων ή ενδεχόμενη, τυχαία, μη εξουσιοδοτημένη, ή παράνομη πρόσβαση σε αυτά.  

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» πρέπει, άμεσα και με δικά του έξοδα, να 
διερευνήσει το περιστατικό παραβίασης και να ενεργήσει, κατά το μέτρο του δυνατού, για 
την αποτροπή περαιτέρω παραβίασης και εφαρμογής διορθωτικών μέτρων.  

4. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τόσο για το 
περιστατικό όσο και για τις ενέργειές του τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», παρέχοντας 
κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Ειδικότερα θα παράσχει στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» 
λεπτομερή περιγραφή της παραβίασης ασφαλείας, τον τύπο δεδομένων που αποτέλεσε 
αντικείμενο της παραβίασης ασφαλείας και την ταυτότητα του κάθε υποκειμένου, τα 
δεδομένα του οποίου έχουν επηρεασθεί, μόλις οι πληροφορίες αυτές συλλεχθούν ή 
καταστούν διαθέσιμες με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών 
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ενημερώσεων αυτών των πληροφοριών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ενδέχεται να 
του ζητηθούν σχετικά με το περιστατικό παραβίασης ασφαλείας.  

5. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» συνδράμει τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για 
την γνωστοποίηση και την ανακοίνωση του περιστατικού παραβίασης βάσει της 
«Νομοθεσίας» και σε συνεργασία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση της ασφάλειας και την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να περιορισθεί ο κίνδυνος δυσμενούς 
επίπτωσης στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων, καθώς και να αμβλυνθούν 
οι δυσμενείς συνέπειες και να περιοριστεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος μελλοντικής 
παραβίασης.  

6. Σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» αμέσως 
και εγγράφως, αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ο «Εκτελών την 
Επεξεργασία» έχει αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια ή την νομιμότητα της επεξεργασίας. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλει να μην προβεί στην επεξεργασία και να ενημερώσει 
αμέσως σχετικά τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας».  

8. ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της «Κύριας Σύμβασης», ο «Εκτελών την 
Επεξεργασία» διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι τηρεί τα δεδομένα διασφαλίζοντας 
την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα αυτών.  

2. Μετά τη λήξη της «Κύριας Σύμβασης», μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ο «Εκτελών την 
Επεξεργασία» πρέπει να επιστρέψει στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» όλα τα έγγραφα 
που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν και 
να διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημιουργήσει 
και τηρεί για τους σκοπούς της παρούσας, διαβιβάζοντας στον «Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας» το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής. 
 

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» δεν διαβιβάζει σε αποδέκτες/ή και τρίτους τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχονται από τον «Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας». Δυνατότητα διαβίβασης προβλέπεται στην περίπτωση ικανοποίησης 
αιτήματος υποκειμένου, κατόπιν σχετικής οδηγίας του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και 
στην περίπτωση αιτήματος του ίδιου του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» για χορήγηση 
ή/και επιστροφή των δεδομένων. 
2. Σε περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων απορρέει από νομική υποχρέωση 
του «Εκτελούντος την Επεξεργασία», πριν προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία, 
υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για τους όρους και 
τις υποχρεώσεις της διαβίβασης. 

3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για 
οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή 
γραπτής συναίνεσης του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται 
σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της «Νομοθεσίας». 
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10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
«Εκτελών την Επεξεργασία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και 
να μη γνωστοποιήσει, κοινοποιήσει, δημοσιεύσει, ανακοινώσει ή με όποιον άλλον τρόπο 
αποκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Υπεύθυνου 
Επεξεργασίας» οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες και σύνολο ή μέρος των 
δεδομένων που περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την 
παροχή των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύμβασης».  

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εμπιστευτικά τα 
οποιαδήποτε στοιχεία έλαβε από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για την εκπλήρωση 
της «Κύριας Σύμβασης», καθώς επίσης να μην τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλον 
σκοπό πλην του οριζομένου στην παρούσα. 

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τον «Εκτελούντα την 
Επεξεργασία» και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας. 

11. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

1. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και δεν υπερβαίνει τα όρια 
των εντολών που του έχει αναθέσει ο τελευταίος, σχετικά με τους σκοπούς και την 
επεξεργασία των δεδομένων βάσει της «Νομοθεσίας». Σε περίπτωση υπέρβασης των 
ορίων και δράσης του «Εκτελούντος την Επεξεργασία» πέραν των σκοπών της 
«Κύριας Σύμβασης» και της παρούσας, ο «Εκτελών την Επεξεργασία» νοείται 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για όποια επεξεργασία διενεργήσει, θέτοντας ο ίδιος το 
σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων, και φέρει την ευθύνη και τις συνέπειες 
της «Νομοθεσίας».  

2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» ευθύνεται πλήρως έναντι του «Υπεύθυνου 
Επεξεργασίας» για κάθε άμεση, έμμεση, υφιστάμενη, μελλοντική, θετική ή αποθετική 
ζημία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων και όρων της 
«Σύμβασης». Την ίδια ευθύνη φέρει και για τον ορισμό άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία και αθέτηση από αυτόν των υποχρεώσεων και όρων της «Σύμβασης», χωρίς 
να περιορίζεται τυχόν δικαίωμα του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», να στραφεί κατά του 
άλλου εκτελούντος την επεξεργασία ομοίως. 
Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνιστά ουσιώδη παραβίαση της «Κύριας 
Σύμβασης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ  

 

Το ΕΕΕΣ επισυνάπτεται στο τέλος της διακήρυξης σε μορφή αρχείου τύπου PDF 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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 Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

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 πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 099939745
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.stasy.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΑΘΗΝΑΣ 67
Ταχ. κωδ.: 10552
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 214-4141141
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: glymperopoulou@stasy.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΤΔ-267/21 ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ
Σύντομη περιγραφή:
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ (CPV: 
35113100-0)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΤΔ-267/21

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
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:
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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 
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
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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:
-
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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
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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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)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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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
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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
-

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

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 εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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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
-

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)
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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
-

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

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
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:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15

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

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

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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16

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 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
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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
-

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:
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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
-

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 
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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:
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:
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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
-

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 
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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
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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
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