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ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ Νο 05 
«Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ «ΛΑΕΤΘΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 173.600,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 140.000,00 Ευρϊ, ΦΡΑ: 33.600,00 Ευρϊ). 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Σαμάρα 13 

Ρόλθ Κζρκυρα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 49100 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR231-GR232-GR233 

Τθλζωωνο 2661362199- 198 

Φαξ 2661362175 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pol_prostasia@pin.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Γεϊργιοσ Ναοφμ, Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ 
Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
Ρεριωζρειασ Ιονίων Νιςων 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.pin.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναιΡεριωζρεια  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Επιπλζον πλθροωορίεσ διατείκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.: https://pin.gov.gr/home 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

mailto:pol_prostasia@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
https://pin.gov.gr/home
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Σελίδα 5 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων , Κωδ. ΣΑ ΕΡ0221. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ02210027). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργοΝο 5 «Ρρομικεια ειδϊν εκελοντικϊν ομάδων ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ: 
«Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων 
Νιςων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτονΆξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και Αειωόροσ 
Ανάπτυξθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ιόνια Νθςιά 2014-2020», με βάςθ τθν Απόωαςθ Ζνταξθσ 
με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-Ι3) του Ρεριωερειάρχθ Ιονίων Νιςων, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν με αρ. πρωτ. 143/01-04-2019 Απόωαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑ: 7ΜΞΜ7ΛΕ-Β4Ξ) και 
ζχει λάβει κωδικό MIS5010951. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ Ανάπτυξθσ-ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσείναι θ προμικεια ειδϊν για τισ εκελοντικζσ ομάδεσ τθσ Ρεριωζρειασ Ιονίων 
Νιςων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποζργου 5 τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων»μεκωδικόMIS 5010951. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

18000000-9  Είδθ και εξαρτιματα ρουχιςμοφ, υπόδθςθσ, αποςκευϊν 

30000000-0  Ιατρικζσ ςυςκευζσ, ωαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικισ περιποίθςθσ 

18444200-5  Κράνθ 

44482100-3  Ρυροςβεςτικοί υδροςωλινεσ 

39522530-1  Σκθνζσ (Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί) 

31120000-3  Γεννιτριεσ 

42122000-0  Αντλίεσ 

35110000-8  Εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ διάςωςθσ και αςωάλειασ 

35112000-2  Εξοπλιςμόσ διάςωςθσ και κινδφνου 

38600000-1  Οπτικά όργανα  

35610000-4  Μθ επανδρωμζνα εναζρια οχιματα 

35512400-0  Μθ επανδρωμζνα υποβρφχια οχιματα 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΘΜΑ 1 «ΟΥΧΙΣΜΟΣ» αξίασ 15.431,45€ πλζον ΦΡΑ 3.703,74€ 

ΤΜΘΜΑ 2 «ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ» αξίασ 32.242,74€ πλζον ΦΡΑ 7.738,26€ 

ΤΜΘΜΑ 3 «ΚΑΝΘ» αξίασ 9.758,06€ πλζον ΦΡΑ 2.341,93 € 

ΤΜΘΜΑ 4 «ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ» αξίασ 2.572,58€ πλζον ΦΡΑ 617,42€ 

ΤΜΘΜΑ 5 «ΣΚΘΝΕΣ»……….( Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί) 

ΤΜΘΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ» αξίασ 17.500,00€ πλζον ΦΡΑ 4.200,00€ 

ΤΜΘΜΑ 7 «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ,ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίασ 16.543,54€ πλζον ΦΡΑ 3.970,45 
€ 

ΤΜΘΜΑ 8 «ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΣΕΙΣΜΩΝ» αξίασ 32.000,00€ πλζον ΦΡΑ 7.680,00€ 

ΤΜΘΜΑ 9 «ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ» αξίασ 7.096,77€ πλζον ΦΡΑ 1.703,23€ 

ΤΜΘΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE» αξίασ 2.822,58€ πλζον ΦΡΑ 677,42€ 

ΤΜΘΜΑ 11 «ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE» αξίασ 4.032,25€ πλζον ΦΡΑ 967,75€ 

 

Ρροςωορζσ υποβάλλονται είτε για το κάκε ζνα τμιμα χωριςτά, είτε για περιςςότερα τμιματα, είτε για το 
ςφνολο των τμθμάτων. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςωζροντα ορίηεται ςε 10.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό τωνεκατό εβδομιντα τριϊν χιλιάδων και 
εξακοςίων ευρϊ (173.600,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 
140.000,00€, ΦΡΑ: 33.600,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονταιαπό τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςωυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 τθσ υπ’αρικμ. 2469/3-10-2017 (ΑΔΑ: 60ΦΔ7ΛΕ-ΡΝ6) Ρρόςκλθςθσ του Ρεριωερειάρχθ Ιονίων Νιςων 

για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά» για τθ δράςθ με τίτλο 

«Ραρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ πλθμμυρικϊν ωαινομζνων, πυρκαγιϊν και ωαινομζνων 

διάβρωςθσ εδάωουσ» (Κωδικόσ πρόςκλθςθσ: ΙΟΝ52, A/A ΟΡΣ: 2351), 

 τθσ με αρικμ. 197-19/2017 Απόωαςθσ του Ρεριωερειακοφ Συμβουλίου Ιονίων Νιςων με κζμα 

«Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ με τίτλο “ ΛΑΕΤΘΣ – Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων ” ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ιόνια Νθςιά 

2014-2020”, 

 τθσ με αρικμ. Ρρωτ. 2837 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-Ι3) Απόωαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο 

Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό 

ΟΡΣ 5010951 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ 2014-2020»,όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, 

 τουυπ’αρικμ. πρωτ. 1694/ 08-08-2019 εγγράωου τθσ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριωζρειασ Ιονίων Νιςων με κζμα 

«Διατφπωςθ κετικισ γνϊμθσ για το ςχζδιο του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμωωνα με 

τθν οποία κα προκθρυχκεί το υποζργο «Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» α/α 5 τθσ 

Ρράξθσ με τίτλο «Λαζρτθσ-Καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ ωυςικϊν κινδφνων ςτθν 

Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΡΣ 5010951, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 200.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ». 

 τθσ υπ’ αρ. 1046-50/04-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ4Θ7ΛΕ-Ρ9Ω) Απόωαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ιονίων 

Νιςων περί ζγκριςθσ κατάρτιςθσ των όρων, του ςχεδίου διακιρυξθσ, τθσ διεξαγωγισ Ανοιχτοφ 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και τθσ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι ανάδοχου 

για το υποζργο (5) «Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο 

Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό 

ΟΡΣ 5010951. 

 τθσ αρικ. πρωτ. οικ. 5457/2435/21-01-2020 Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 20PROC006179729) περί Ανοικτοφ 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του Υποζργου Νο 5 «Ρρομικεια ειδϊν για 

εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΡΣ 5010951. 

 τθσ υπ’ αρικμ. 874-43/08-10-2020 Απόωαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ιονίων Νιςων (ΑΔΑ: 

91ΩΦ7ΛΕ-ΒΘΦ) περί ςυμμόρωωςθσ με τθν υπ’ αρικμ. 1063/2020 Απόωαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ. ςχετικά με τον Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του Υποζργου 

Νο 5 «Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΡΣ 5010951. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 18/06/2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. Θ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ προςωορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν 23/06/2021, 
θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατωόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 133428. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: 

Εωθμερίδα: 

1. «ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ», θμ/νία Αποςτολισ 28/05/2021, 

2. «ΚΕΚΥΑ ΣΘΜΕΑ», θμ/νία Αποςτολισ 28/05/2021, 

3. «ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ ΤΘΣ ΚΥΙΑΚΘΣ», θμ/νία Αποςτολισ 28/05/2021. 

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://pin.gov.gr ςτισ κατθγορίεσ «Ανακοινϊςεισ», «Ρροκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί» και «Ζργα ΕΣΡΑ» 
ςτισ 28/05/2021. 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο του υπό προκιρυξθ ζργου. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://pin.gov.gr/




Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 10 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματάτθσ(Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραωι Φυςικοφ και   

Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, Ραράρτθμα ΙΙ: Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

*ΤΕΥΔ+, Ραράρτθμα III: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςωοράσ, Ραράρτθμα IV: Υπόδειγμα Οικονομικισ 

Ρροςωοράσ, Ραράρτθμα V: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, Ραράρτθμα VI: Σχζδιο Σφμβαςθσ), 

τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, 

2. Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 12/06/2021, θμζρα Σάββατο και 
ϊρα 15:00 και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από 
εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςωορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματαιχρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και 
γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο 
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δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, φψουσ 2% 
επί τθσ προχπολογιςκείςασ ςυνολικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των Τμθμάτων για τα οποία κα υποβλθκεί 
προςωορά. Τα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ, ανά τμιμα, ζχουν ωσ εξισ: 

ΤΜΘΜΑ 1 «ΟΥΧΙΣΜΟΣ»: 308,62€, 

ΤΜΘΜΑ 2 «ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ»: 644,85€, 

ΤΜΘΜΑ 3 «ΚΑΝΘ»: 195,16€, 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 14 

ΤΜΘΜΑ 4 «ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ»: 51,45€, 

ΤΜΘΜΑ 5 ------- ( Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί), 

ΤΜΘΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ»: 350,00€, 

ΤΜΘΜΑ 7 «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ,ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»: 330,87€, 

ΤΜΘΜΑ 8 «ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΣΕΙΣΜΩΝ»: 640,00€, 

ΤΜΘΜΑ 9 «ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ»: 141,93€, 

ΤΜΘΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE»: 56,45€, 

ΤΜΘΜΑ 11 «ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE»: 80,64€. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 22/07/2022, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθκαταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν(IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Δεν υωίςταται καμία εξαίρεςθ  από τουσ όρουσ αποκλειςμοφ ςυμμετοχισ, τθσ παραπάνω 
παραγραωοφ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 17 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε 
ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράωου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ ωορζασαποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ . 

2.2.3.7.Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
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ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσκα δθλϊςουν με το ΤΕΥΔ ότι διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊνγια τθν τελευταία τριετία (2016,2017,2018), ο οποίοσ ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 50% του ποςοφ 
που αντιςτοιχεί ςτο τμιμα θ ςτο ςφνολο των τμθμάτων, για τα οποία οι ωορείσ υποβάλλουν προςωορζσ. 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροωορίεσ ςχετικά με τον γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ για 
ολόκλθρθ τθν περίοδο των ετϊν 2016, 2017 και 2018 ο οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει τθν θμερομθνία 
ςφςταςισ του ι τθν θμερομθνία ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 
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Οι απαιτιςεισ αυτζσ κα πρζπει να καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων 
ςτθν περίπτωςθ που οι οικονομικοί ωορείσ είναι ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία κακϊσ και από τουσ 
τυχόν άλλουσ ωορείσ, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, ςτουσ οποίουσ οι 
οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ τουσ 
επάρκειασ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μια ςφμβαςθ προμθκειϊν  
του ςυγκεκριμζνου τφπου 

β) να διακζτουνπιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ ι ςε πρότυπα. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
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επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράωεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςωορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράωεται, το οποίο είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράωου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, τα 
ζγγραωα ι ταπιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εωόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ,το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεωόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν 
του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 
θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςωοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι ωυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςωοράσ. 

Σε διαωορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εωόςον κατά τοδίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
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από αρμόδια αρχι, εωόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαωορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμωωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

ςτ) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ 
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ 
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β) Υπεφκυνθ διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσοικονομικζσ 

χριςεισ (ζτθ 2016, 2017 και 2018) ςυνοδευόμενεσ από αντίςτοιχουσ ιςολογιςμοφσ, ςυναρτιςει τθσ 

θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εωόςον είναι 

διακζςιμεσ οι πλθροωορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραωο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων ςχετικϊν προμθκειϊν που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια 
τθσ τελευταίασ τριετίασ με αναωορά αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι του 
ιδιωτικοφ παραλιπτθ, ςυνοδευόμενο από αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
νομικό πρόςωποκαι υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςειστα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 
οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσείναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει 
τιμισ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1.Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράωουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςωορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραωισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςωορο τρόπο, εωόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθωιακισ υπογραωισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ 
υπογραωισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαωίου ωζρει υπογραωι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςωορϊν.  
 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
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4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραωεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

Λόγω του ότι οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπϊνονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάψουν ψθωιακά 
υπογεγραμμζνα αλλά και με ωυςικι ςωραγίδα και υπογραωι (για ζγγραωα τεχνικισ προςωοράσ που 
ζχουν παράξει οι ίδιοι οι οικονομικοί Φορείσ) τα ςχετικά αρχεία ζτςι όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 
2.4.3 και 2.4.4. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ, με τθν επιωφλαξθ 
των αναωερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραωο τθσ παραγράωου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει 
υπογραωι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
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προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςωζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
τιμι ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡαράρτθμαIV Υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράστθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφδίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα (τεμάχιο). 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο 
προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
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προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμωωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙVτθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορωι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχιςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμαδϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ η) θ 
οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των 
ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά» τθν 23/06/2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςωορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςωράγιςθσ του (υπο)ωακζλου των οικονομικϊν προςωορϊν. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςωορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςωζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςωορά ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςωορϊν, είτε του 
αποωαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςωορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςωερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόωαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
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ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι ωωτοτυπία, εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εωαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ. 

Πςοιδεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 34 

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάωιο τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εωόςον απαιτείται,και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισθ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 
ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου 
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι. 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
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• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με 
απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςωεφγοντα 
μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εωικτό με οποιοδιποτε πρόςωορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιωνενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προς ωυγι. Με 
τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτε ί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. 
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Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Vτθσ Διακιρυξθσκαι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιωκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραωι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράωου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράωου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Δεν προβλζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε εργολάβουσ. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ανακζτουςα αρχι με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ 
για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα 100 που κα κακορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμωωνα με το άρκρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Τα ανωτζρω δφνανται να εωαρμοςτοφn ςε περίπτωςθ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του ωυςικοφ 
αντικειμζνου του ζργου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊνανάτμιμακαι ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ 
εντάλματοσ. H παράδοςθ κάκε τμιματοσ μπορεί να γίνει ξεχωριςτά,αλλά κα περιλαμβάνει όλα τα 
επιμζρουσ είδθ που απαρτίηουν το κάκε τμιμα. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 6 τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
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α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εωόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε ωορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εωόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
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οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ 
προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν 
απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/20161. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, 
διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
1
 Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε χϊρο/ι και χϊρουσ που κα του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμωωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VIτθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ ι/και μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
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Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ 
εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: μζχρι 20 θμζρεσ από τθν παράδοςθ των υλικϊν. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ 
αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
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ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οωείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράωεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποωαίνεται 
για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 

 

6.5 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ- 

 
6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμωοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμωότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

 

 Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

 

 

ΟΔΘ ΚΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΟΡΟΥΛΟΥ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ειδϊν για τισ εκελοντικζσ ομάδεσ τθσ Ρεριωζρειασ Ιονίων 
Νιςων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποζργου 5 τθσ Ρράξθσ «Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων»  με  κωδικό MIS 5010951.           

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

18000000-9  Είδθ και εξαρτιματα ρουχιςμοφ, υπόδθςθσ, αποςκευϊν 

30000000-0 Ιατρικζσ ςυςκευζσ, ωαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικισ περιποίθςθσ 

18444200-5  Κράνθ 

44482100-3  Ρυροςβεςτικοί υδροςωλινεσ 

39522530-1  Σκθνζσ (Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί) 

31120000-3  Γεννιτριεσ 

42122000-0 Αντλίεσ 

35110000-8  Εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ, διάςωςθσ και αςωάλειασ 

35112000-2  Εξοπλιςμόσ διάςωςθσ και κινδφνου 

38600000-1  Οπτικά όργανα  

35613000-4  Μθ επανδρωμζνα εναζρια οχιματα 

35512400-0  Μθ επανδρωμζνα υποβρφχια οχιματα 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ. 

 

Τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν: Κζρκυρα–Λευκάδα–Κεωαλλονιά-Ηάκυνκοσ. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

ΤΜΘΜΑ 1 ΟΥΧΙΣΜΟΣ CPV 18000000-9 

1. Διαςωςτικά γάντια  

Χαρακτθριςτικά 

 Άνετθ εωαρμογι ςε πολφωρθ χριςθ 
 Αδιάβροχα και ανκεκτικά ςε τριβζσ 
 Καταςκευαςμζνα απο μαλακό βόϊο δζρμα πάχουσ 1.2mm με άριςτθ αωι 
 Εςωτερικι επζνδυςθ απο 100% Kevlar με άριςτθ προςταςία απο κοψίματα και κερμικά ωορτία 
 Επιπρόςκετθ προςταςία του χεριοφ απο εςωτερικό αωρϊδεσ υλικό πάχουσ 5mm 
 Ρυρίμαχθ μανςζτα μικουσ 20 cm με ρυκμιηόμενο ιμάντα προςαρμογισ από Velcro™ 
 Αντανακλαςτικι ταινία 3Μ™ ςε χρϊμα κίτρινο-αςθμί-κίτρινο 
 Ενςωματωμζνοσ κρίκοσ ανάρτθςθσςτθηϊνθ 
 
Ρροτεινόμενθ Χριςθ 
Για δφςκολεσ τεχνικζσ εργαςίεσ πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ όπου το γάντι δεν ζρχεται ςε απευκείασ επαωι 
με τθ ωωτιά. 
 
Ρροδιαγραφζσ 
 Επίςτρωςθ παλάμθσ : Μαλακό βόϊο δζρμα πάχουσ 1.2 mm 
 Επίςτρωςθ δαχτφλων : Μαλακό βόϊό δζρμα πάχουσ 1.2 mm 
 Εςωτερικι μεμβράνθ : 100% Kevlar και αωρϊδεσ υλικό πάχουσ 5mm 
 Συνολικόμικοσ : 40 εκατοςτά 
 Μικοσμανςζτασ : 20 εκατοςτά 
 Μεγζκθ : απο XS ζωσ XXL 
 Ριςτοποίθςθ : Κατθγορία ΙΙΙ ςφμωωνα με το πρότυπο EN 388:2003 = 4244 
 
Εγγφθςθ 
 Εγγφθςθ καταςκευαςτι ενόσ (1) ζτουσ 
 

2. Γάντια αςφαλείασ 
 

Χαρακτθριςτικά 

 Υψθλισ ποιότθτασ υλικά, ωιλικά προσ το δζρμα και το περιβάλλον 
 Ενιςχυμζνθ ζνωςθ μεταξφ δείκτθ και αντίχειρα που παρατείνει τθ ηωι τουσ 
 Ραλάμθ από δζρμα κατςίκασ με ενιςχυμζνεσ ραωζσ για εξαιρετικι λαβι ςε ςτεγνζσ αλλά και υγρζσ 
ςυνκικεσ 
 Αντοχι ςτισ τριβζσ και το ςκίςιμο από ωκορά λόγω χριςθσ 
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 Το επάνω μζροσ των χεριϊν προςτατεφει από προςκροφςεισ αντικειμζνων 
 Δεν περιορίηουν τθν αίςκθςθ τθσ αωισ και τθν ευκολία των κινιςεων 
 Ελαςτικι μανςζτα SlipFit® που βοθκάει τον χριςτθ να ωορζςει, αλλά και να βγάλει, πολφ εφκολα και 
γριγορα τα γάντια 
 Ζχουν ταμπελάκι ονόματοσ 
 Ηϊνεσ προςταςίασ 1 1 3 2, ςφμωωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388 
 

Ρροτεινόμενθ Χριςθ 

Θ αςωάλεια που παρζχουν τα γάντια εργαςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ, θ ανκεκτικότθτά τουσ και θ 
εξαιρετικι λαβι ςε ςτεγνζσ και υγρζσ ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ευκινθςία και τθν αίςκθςθ τθσ αωισ 
που προςωζρουν τα κάνουν ιδανικά για κάκε εργαςία και δραςτθριότθτα που απαιτεί προςταςία για τα 
χζρια ςασ. 

Ρροδιαγραφζσ 

 Υλικό καταςκευισ: 49% Δζρμα Κατςίκασ, 22% Nylon, 14% Αωρό Polyol 8% PVC, 3% Βαμβάκι, 3% PU, 1% 
Ρολυεςτζρα 
 Υλικό παλάμθσ: Δζρμα  
 Μανςζτα: Ελαςτικι SlipFit® 
 Αντοχι ςτισ τριβζσ: 1 (με μζγιςτο 4) 
 Αντοχι κοπισ από λείεσ επιωάνειεσ: 1 (με μζγιςτο 5) 
 Αντοχι ςτο ςκίςιμο από ωκορά λόγω χριςθσ: 3 (με μζγιςτο 4) 
 Αντοχι ςτθ διάτρθςθ: 2 (με μζγιςτο 4) 
 Ριςτοποίθςθ: CE EN 388 

Ρεριεχόμενα 

 Ζνα ηευγάρι γάντια εργαςίασ HexArmorHEX1 2125 ςε μαφρο χρϊμα 

3. Αδιάβροχεσ ςτολζσ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

Αδιάβροχθ ολόςωμθ ωόρμα αναβατϊν μαφρου χρϊματοσ με αντανακλαςτικζσ λευκζσ ραωζσ, για μεγάλθ 
ορατότθτα. 

 

4. Στολζσ πυρίμαχεσ (χιτϊνιο και παντελόνι)  
 

Ρεριγραφι 

Καταςκευαςμζνθ από υαλοψωαςμα με επικάλυψθ αλουμινίου για αντανάκλαςθ τθσ κερμοκραςίασ, 
ςυνοδεφεται από τςάντα μεταωοράσ ,ςυνολικό βάροσ 14 κιλά. Κατάλλθλο για άτομα φψουσ 1,65- 1,90. 
Ριςτοποιθμζνο κατά solas. 
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5. Γαλότςεσ μεςαίου φψουσ 

Ρεριγραφι 

Γαλότςα από PVC, με αντιολιςκθτικι ςόλα από PVC και φψοσ 33 cm 

 

6. ΑΒΥΛΕΣ   Ν 40 – 42 & 43 – 46  

Χαρακτθριςτικά 

 Ιδιαίτερα ανκεκτικζσ για προςταςία αλλά και άνετθ, ξεκοφραςτθ χριςθ 
 Μαλακό, διαπνζον, αδιάβροχο δζρμα υψθλισ ποιότθτασ 
 Με τθν ειδικι επεξεργαςία του δζρματοσ με τθν τεχνολογία SunReflect αντανακλοφν το ωωσ του ιλιου 
ϊςτε να μθν ανεβαίνει θ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό τουσ 
 Ανατομικόσ, αντικραδαςμικόσ πάτοσ που απωκεί τθν υγραςία, απορροωά τον ιδρϊτα, ςτεγνϊνει 
γριγορα προςωζροντασ αντιβακτθριακι δράςθ και αποτρζπει τισ δυςάρεςτεσ οςμζσ που προκαλοφνται 
από βακτιρια 
 Εςωτερικι επζνδυςθ GORE-TEX® Performance, με τζςςερα (4) ςτρϊματα υδροωοβικισ μεμβράνθσ 
GORE-TEX® αυξθμζνθ προςταςία από διείςδυςθ χθμικϊν και αίματοσ ςτο εςωτερικό του άρβυλου 
 Διαςκορπίηει τθ κερμότθτα και δεν τθν εγκλωβίηει ςτο εςωτερικό του άρβυλου 
 Αποτρζπει τθν ειςχϊρθςθ τθσ υγραςίασ ςτο εςωτερικό αλλά και αποβάλει τθν όποια υγραςία υπάρχει 
ςτο εςωτερικό 
 Ανκεκτικι ςτισ τριβζσ ωόδρα, με ζνα μεςαίο ςτρϊμα υωάςματοσ Fleece, παρζχει άνεςθ ςε όλεσ τισ 
κλιματικζσ ςυνκικεσ 
 Σχεδιαςμζνθ για βζλτιςτθ απόδοςθ ςτο τρζξιμο ςόλα, ιδιαίτερα αντιολιςκθτικι (SRB), με ςτακερό 
πάτθμα ςε ςκλθρζσ επιωάνειεσ αλλά και ςτθ λάςπθ, το χιόνι ακόμα και ςε παγωμζνουσ δρόμουσ 
 Κατθγορίασ S3 και πιςτοποιθμζνεσ με τα αυςτθρά πρότυπα αςωαλείασ CEENISO 20345:2011 S3 CIWRSRB 

Ρροτεινόμενθ Χριςθ 

Τα άρβυλα εργαςίασ  να είναι ςχεδιαςμζνα για ςκλθρι αλλά ξεκοφραςτθ ολοιμερθ χριςθ ςε κάκε 
περιβάλλον εργαςίασ. 

Ρροδιαγραφζσ 

 Υλικό καταςκευισ: Αδιάβροχο δζρμα 2.0-2.2 mm 
 Εςωτερικι επζνδυςθ: GORE-TEX® Performance 
 Φψοσ: 18 cm 
 Απευκυνόμενοςε: Εργαηόμενουσ ςτθ βιομθχανία 
 Κατάλλθλο και για: Αςτυνομικοφσ, Δαςονόμουσ 
 Φφλο: Άντρεσ, Γυναίκεσ 
 Εποχι: Χειμϊνασ, Καλοκαίρι, Άνοιξθ, Φκινόπωρο 
 Κατθγορία αςωαλείασ: S3 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 51 

 Ριςτοποίθςθ: CE EN ISO 20345:2011  

Εγγφθςθ 

Ιςχφει εκ του νόμου εγγφθςθ για 24 μινεσ για υλικά και εργαςιακά ελαττϊματα. Εξαιροφνται από τθν 
παροφςα εγγφθςθ τα μζρθ που υπόκεινται ςε ωυςικι ωκορά, π.χ. ςόλεσ. Αποκλείονται επίςθσ οι ηθμιζσ 
και τα ελαττϊματα που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ προςτατευτικισ λειτουργίασ του προϊόντοσ. Για τισ 
ηθμίεσ που ζχουν ςυμβεί λόγω ακατάλλθλθσ ωροντίδασ και εςωαλμζνθσ χριςθσ και πίεςθσ του προϊόντοσ, 
θ εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδιποτε ευκφνθ. 

 

7. ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ  ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΑ 
 

Ρεριγραφι 

 OliveDrab 
 Ripstop φωαςμα 65/35 πολυεςτζρα βαμβάκι 
 Κουμπί μζςθσ 
 Τςζπεσ μθροφ που αςωαλίηουν με κουμπιά 
 Ενιςχυμζνθ περιοχι ςτα γόνατα και ςτθν ζδρα 
 υκμιηόμενομικοσμζςθσ 
 υκμιηόμενο μπατηάκι με κλείςιμο με κορδόνι 

 

8. Χιτϊνια  
 

Ρεριγραφι 

 Φωαςμα Pollycotton Rip-stop 
 Ελαωρυά, ανκεκτικι καταςκευι 
 Σχεδίαςθ με 4 τςζπεσ 
 Κλείςιμομεκουμπιά 
 υκμιηόμενθμζςθ 
 Ενιςχυμζνοι αγκϊνεσ 
 υκμιηόμενα μανίκια μεκουμπιά 
 Ενςωματωμζνθ κζςθ για ςτυλό ςτθν τςζπθ του ςτικουσ 

 

9. ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 
 

Ρεριγραφι 

Φανζλα Ανδρικι, 100% Βαμβάκι  
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10. Μπλοφηεσ τφπου POLO  

 

Ρεριγραφι 

100% βαμβακερό. 

Βάροσ  (180gr). 

11. Επιγονατίδεσ  

Ρεριγραφι 

Καταςκευαςμζνθ από υψθλισ πυκνότθτασ κλειςτϊν κυττάρων, κερμικά διαμορωωμζνο αωρό.Το πάνω 
μζροσ τθσ επιγονατίδασ να είναι ανατομικό για να παρζχει μια άνετθ ςτάςθ και μια ιςχυρι δομι.Τζλοσ 
πρζπει να διακζτει δφο ελαςτικζσ ηϊνεσ για τθν ςτακερι τοποκζτθςθ  και εωαρμογι. 

12. Φακοί κεφαλισ  

Χαρακτθριςτικά 

 Σχεδιαςμζνοσ για τισ πιο απαιτθτικζσ ςυνκικεσ χριςθσ ςτθ βιομθχανία 
 Απίςτευτα ανκεκτικόσ και απόλυτα ςτεγανόσ για χριςθ ςε κάκε καιρικι ςυνκικθ 
 Αντιεκρθκτικόσ πιςτοποιθμζνοσ ATEX για χριςθ ςε εκριξιμεσ ατμόςωαιρεσ 
 Ιςχυρόσ λαμπτιρασ eLED με δζςμθ λευκοφ ωωτόσ 65 Lumen 
 Δυο επίπεδα λειτουργίασ high και low 
 Τρεισ επιλογζσ δζςμθσ ωωτόσ, προεςτιαςμζνθ, διάχυτθ και κόκκινθ διάχυτθ 
 Δυνατότθτα εφκολθσ αωαίρεςθσ του λαμπτιρα απο τον ιμάντα κεωαλισ για χριςθ 
 Επιλογι ιμάντα κεωαλισ μεταξφ βαμβακεροφ και λαςτιχζνιου για χριςθ με κράνθ αςωαλείασ 
 Καταςκευάηεται ςτθν Αμερικι με τθν εγγφθςθ του οίκου UnderwaterKinetics Θ.Ρ.Α. 

Ρροδιαγραφζσ 

 Τφποσ λαμπτιρα :eLED 
 Χρϊμα δζςμθσ : Λευκό ι διάχυτο κόκκινο 
 Επιλογζσ δζςμθσ : Ρροεςτιαςμζνο λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο 
 Μζγιςτθεμβζλεια : 60 m 
 Μζγιςτθζνταςθ : 65 Lumen 
 Επιλογζσλειτουργίασ :Ιςχυρό και χαμθλό 
 Τροωοδοςία : 3AAA Αλκαλικζσ / LR6 
 Αυτονομία : 13 ϊρεσ (high) ι 17 ϊρεσ (low) 
 Ρροςταςία Ρεριβλιματοσ : IP67 
 Μζγιςτο βάκοσβφκιςθσ : 10 m 
 Βάροσ : 110.50 gr 
 Διαςτάςεισ : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm 
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 Ριςτοποιιςεισ : UL STD 783, UL STD 913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 Exia, ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC 
T4 
 Κατθγορία ωακοφ : Βιομθχανικόσ αντιεκρθκτικόσ πιςτοποιθμζνοσ κατά ATEX 

Ρεριεχόμενα 

 Φακόσκεωαλισ 3AAA eLEDVizion I 
 Ιμάντασ κεωαλισ βαμβακερόσ 
 3 μπαταρίεσ αλκαλικζσ 1.5 V AA 
 

Εγγφθςθ 

 Εγγφθςθ καταςκευαςτι δυο (2) ετϊν 
 

13. Νιτςεράδα με αντανακλαςτικζσ ταινίεσ 

Ρεριγραφι 

Νιτςεράδα κοςτοφμι τθσ ςειράσ Q&S από PU/ Polyester με υωαςμάτινο ωορζα polyester. 
Εξαιρετικισ αντοχισ και ελαςτικότθτασ κοςτοφμι με αντανακλαςτικό ςιρίτι. Το ςακάκι ωζρει 
ενςωματωμζνθ κουκοφλα που κρφβεται ςτο γιακά και μανςζτεσ με velcro. 
Το παντελόνι ωζρει κορδόνι ςφςωιξθσ ςτθ μζςθ και τρουκσ ςτα μπατηάκια. 

14. ΚΑΡΕΛΑ ΤΗΟΚΕΥ  

Ρεριγραφι 

Βαμβακερό 5ωυλλο καπζλο με ομοιόμορωθ πρόςοψθ και ρυκμιςτι ςτο πίςω μζροσ. 

 

15. Επιχειρθςιακά γιλζκα  

Ρεριγραφι 

Διακζτει 9 διαωορετικζσ τςζπεσ, ρυκμιηόμενα λουράκια και ωερμουάρ. 

Υλικό καταςκευισ: 100% Νάιλον 

Χρϊμα: Μαφρο 
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16. Υπνόςακοσ 

Υπνόςακοσ αδιαβροχοσ για κερμοκραςία από -8 ζωσ +10 Oc, μικοσ:230 cm, ωάρδοσ:75cm 

Βάροσ:1.570 γρ. 

ΤΜΘΜΑ 2 ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ  (CPV 30000000-0 & 35110000-8) 

 

1. Ατομικό φαρμακείο  

Ρεριγραφι 

Να περιλαμβάνονται: 

 1 αυτοκόλλθτθ ταινία 2,5cmX5m 

 14 αυτοκόλλθτα επικζματα 

 2 αποςτειρωμζνοι επίδεςμοι 100x80mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ επίδεςμοσ 100x120mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ επίδεςμοσ εγκαυμάτων 400x600mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ επίδεςμοσ εγκαυμάτων 600x800mm 

 2 επίδεςμοι 6cmX4m 

 3 επίδεςμοι 8cmX4m 

 1 επίδεςμοσ πίεςθσ 6x8cm 

 1 κουβζρτα ζκτακτθσ ανάγκθσ 210x160cm 

 6 αποςτειρωμζνεσ κομπρζςεσ 10x10cm χωρίσ φωανςθ 

 2 τρίγωνοι επίδεςμοι 

 2 κακαριςτικά μαντιλια 

 Ψαλίδι εκτάκτου ανάγκθσ 

 1 ηευγάρι γάντια μιασ χριςθσ 

 1 βιβλίο πρϊτων βοθκειϊν 

 

2. Αυτόματο Ριεςόμετρο 

Ρεριγραφι 

 Να ζχει μεγάλθ LCD οκόνθ με μεγάλα ευανάγνωςτα ψθωία και μπλε ωωτιςμό 

 Να διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ για κάκε λειτουργικό ςωάλμα 

 Να εντοπίηει τθν αρρυκμία και εμωανίηει ζνδειξθ ςτθν οκόνθ 

 Να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Να ζχει ζνδειξθ αλλαγισ μπαταρίασ ςτθν οκόνθ 
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 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και με τροωοδοτικό  

 Για περίμετρο μπράτςου από 22-30 cm 

 Μεκικθμεταωοράσ 

 

3. Oξφμετρα κορεςμοφοξυγόνου 

Ρεριγραφι 

 Κορεςμόσ Οξυγόνου: 0% ζωσ 100% 
 Εφροσ καρδιακϊν παλμϊν: 18 ζωσ 321 παλμοί ανά λεπτό *beats/min] 
 Εφροσ ακρίβειασ κορεςμοφ: 70 – 100% SpO2 ± 2 % 
 Εφροσ ακρίβειασ καρδιακϊν παλμϊν: 20 – 250 BPM ± 3 ψθωία 
 Οκόνθ LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D 
 Διαςτάςεισ: 6.9 cmx 3.7 cmx 2.6 cm 
 Να λειτουργεί με τα περιςςότερα μεγζκθ δακτφλων παιδιϊν και ενθλίκων 

 

4. Εκπαιδευτικό πρόπλαςμα για εκπαίδευςθ ςτθν καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ  

Ρεριγραφι 

Το εκπαιδευτικό πρόπλαςμα να είναι ζνα πρακτικό και οικονομικό ομοίωμα ενιλικα, το οποίο εξαςωαλίηει 
ρεαλιςτικι εκπαίδευςθ ςτθν καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ, επιτρζποντασ τθν «hands-on» πρακτικι 
εξάςκθςθ και των εκπαιδευομζνων ςτθν παροχι αποτελεςματικϊν κωρακικϊν ςυμπιζςεων και 
ςτοματικϊν εμωυςιςεων. 

Το εκπαιδευτικό ομοίωμα να παρζχει ρεαλιςμό χωρίσ όρια και χαρακτθριςτικά που ανταποκρίνονται ςτισ 
πιο αυξθμζνεσ προςδοκίεσ για ποιοτικι εκπαίδευςθ: 

Το δζρμα του προπλάςματοσ ναείναι καταςκευαςμζνο απο ειδικό ανκεκτικό υλικό που δεν λεκιάηει, και 
μπορεί εφκολα να χρθςιμοποιθκεί ακόμα και με θλεκτρόδια εκπαιδευτικοφ αυτόματου εξωτερικοφ 
απινιδωτι, χωρίσ να παρουςιάηει ωκορζσ. 

Το πρόπλαςμα καρδιοαναπνευςτικισαναηωογόννθςθσ να ζχει ςυνολικό βάροσ λιγότερο από 3,5 κιλά και 
μεταωζρεται εφκολα, ςυναρμολογθμζνο και ζτοιμο για χριςθ μζςα ςε ειδικι μαλακι τςάντα μεταωοράσ. 
Επιπρόςκετα, θ τςάντα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ϊσ μαλακόσ και προςτατευτικόσ τάπθτασ τόςο για το 
πρόπλαςμα όςο και για τον εκπαιδευόμενο. 

Χαρακτθριςτικά 

Θ καταςκευι τθσ ςτοματικισ και τθσ ρινικισ οδοφ επιτρζπουν τθ ρεαλιςτικι εκπαίδευςθ ςτθν τεχνικι 
πίεςθσ τθσ μφτθσ που απαιτείται για τον αεριςμό του αςκενι. 

Οι αεραγωγοί να  αντικακίςτανται εφκολα και με ελάχιςτο κόςτοσ ϊςτε να διαςωαλίηεται θ υγιεινι και 
αςωάλεια των εκπαιδευομζνων 
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Ρροτεινόμενθ Χριςθ 

Για τθ ρεαλιςτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν ςτισ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ 
δεξιότθτεσ καρδιοπνευμονικισ αναηωογόνθςθσ ενιλικα με ι χωρίσ τθ χριςθ αυτόματου εξωτερικοφ 
απινιδωτι. 

Ρροδιαγραωζσ 

Βάροσ : 3.5 Kg  

 

Ρεριεχόμενα 

 Ρρόπλαςμα ενιλικα  

 Μαλακι τςάντα μεταωοράσ που χρθςιμοποιείται και ωσ υπόςτρωμα εκπαίδευςθσ 

 Δυο (2) προςωπίδεσ ανταλλακτικζσ 

 Δυο (2) αεραγωγοφσ ανταλλακτικοφσ 

 Ζξι (6) απολυμαντικά μαντθλάκια κακαριςμοφ 

 Ζνα (1) ηακετάκι προπλάςματοσ. 

 

5. Εκπαιδευτικόσ απινιδωτισ 

Ρεριγραφι 

Ο εκπαιδευτικόσ απινιδωτισ είναι θ καταλλθλότερθ λφςθ για τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ ςτθ Βαςικι 
Υποςτιριξθ τθσ Ηωισ με τθ χριςθ απινιδωτι Θ εκπαιδευτικι ςυςκευι να προςομειϊνει με απόλυτο 
ρεαλιςμό όλεσ τισ λειτουργίεσ ενόσ ςφγχρονου ωορθτοφ θμιαυτόματου απινιδιςτι, δίνοντασ τθ 
δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτζσ να παρζχουν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ του κοινοφ ςτθν 
καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ, με απόλυτθ αςωάλεια. Ο ωορθτόσ απινιδωτισ να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν εκπαίδευςθ ςτθν αναηωογόνθςθ ενθλίκων και παίδων και διατίκεται με δυο 
ηεφγθ εκπαιδευτικϊν θλεκτροδίων αντίςτοιχα. 

Ο απινιδιςτισ να λειτουργεί ςφμωωνα με τον αλγόρικμο του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 
Αναηωογόνθςθσ (ERC 2010 Guidelines), να διακζτει οπτικζσ και ωωνθτικζσ οδθγίεσ ςτθν Ελλθνικι αλλά 
και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (DualLanguage), κακϊσ επίςθσ και ενςωματωμζνο μετρονόμο για τθν 
κακοδιγθςθ του ανανιπτθϊσ προσ τον ςωςτό ρυκμό παροχισ των κωρακικϊν ςυμπιζςεων. 
Επιπρόςκετα, θ ςυςκευι να διακζτει αςφρματο τθλεχειριςτιριο, με τθ χριςθ του οποίου ο 
εκπαιδευτισ μπορεί εφκολα να επιλζγει μεταξφ οχτϊ (8) ςεναρίων καρδιακισ ανακοπισ ι να 
διακόπτει προςωρινά τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ για τθν παροχι οδθγιϊν και επιςθμάνςεων προσ 
τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ακόμθ, ο απινιδωτισ να διακζτει ειδικι ζξοδο για ςφνδεςθ με θχεία, ζτςι 
ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με αποτελεςματικότθτα για τθν ανοιχτι εκπαίδευςθ μεγάλου 
αρικμοφ παρευριςκόμενων. 

Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να είναι ιδιαίτερα οικονομικι, αωοφ ο εκπαιδευτικόσ απινιδιςτισ πρζπει 
να  τροωοδοτείται με τρείσ κοινζσ αλκαλικζσ μπαταρίεσ εμπορίου (3 xAA) αλλά και απευκείασ απο 
ρεφμα πόλεωσ με τθ χριςθ καλωδίου ρεφματοσ. 
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Χαρακτθριςτικά 

 Φωνθτικζσ οδθγίεσ κακοδιγθςθσ ςε δυο γλϊςςεσ Ελλθνικά και Αγγλικά 

 Μοναδικόσ ςχεδιαςμόσ που προςομοιϊνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ ενόσ ςφγχρονου 

απινιδωτι 

 Ενςωματωμζνοσ μετρονόμοσ για τθν κακοδιγθςθ του ανανιπτθ κατά τθν παροχι κωρακικϊν 

ςυμπιζςεων 

 Οχτϊ (8) διαωορετικά ςενάρια καρδιακισ ανακοπισ με δυνατότθτα εφκολθσ εναλλαγισ 

 Αςφρματο τθλεχειριςτιριο 

 Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του αλγορίκμου λειτουργίασ ςε μελλοντικι αλλαγι των 

πρωτοκόλλων 

 Μικροφ όγκου και βάρουσ, εφκολο ςτθ μεταωορά και αποκικευςθ 

 Οικονομικι λειτουργία με μπαταρίεσ εμπορίου (3 x AA) ι απευκείασ από ρεφμα πόλεωσ 

Ρροτεινόμενθ Χριςθ 

Για τθν εκπαίδευςθ πλθκυςμοφ ςτθ Βαςικι Υποςτιριξθ τθσ Ηωισ με τθ χριςθ αυτόματου απινιδωτι, 
ςφμωωνα με τα ιςχφον πρωτόκολλα 2010 του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικισ 
Αναηωογόνθςθσ (ERCGuidelines 2010). 

 

Ρροδιαγραφζσ 

Διαςτάςεισ : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm 

Βάροσ : 1.5 kg 

Γλϊςςεσ : Ελλθνικά και Αγγλικά 

Μετρονόμοσ : Ενςωματωμζνοσ 

Τθλεχειριςτιριο : Αςφρματο 

Αρικμόσ Σεναρίων : Οχτϊ (8) ςενάρια 

Θλεκτρόδια Απινίδωςθσ : Ενθλίκων και Ραιδιατρικά 

Ρεριεχόμενα 

 Εκπαιδευτικόσ απινιδωτισ 

 Θικθ Μεταωοράσ και προςταςίασ 

 Ηεφγοσ εκπαιδευτικϊν θλεκτροδίων απινίδωςθσ ενθλίκων 

 Ηεφγοσ εκπαιδευτικϊν θλεκτροδίων απινίδωςθσ παιδιατρικά 

 Αςφρματο τθλεχειριςτιριο 

 Καλϊδιο τροωοδοςίασ απο ρεφμα πόλεωσ  

 Οδθγίεσ χριςθσ 
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6. Aυχενικό κολάρο 

Χαρακτθριςτικά 

 Απόλυτθ ακινθτοποίθςθ του αυχζνα 

 Δεκαζξι ρυκμίςεισ για άριςτθ εωαρμογι ςε ενιλικεσ κάκε ςωματότυπου 

 Αναδιπλϊμενο πθγοφνι που διευκολφνει τθν αποκικευςθ  

 Κατάλλθλο για χριςθ κατά τθ διαςωλινωςθ του αςκενοφσ 

 Ακτινοδιαπερατό και κατάλλθλο για χριςθ ςε αξονικό ι μαγνθτικό τομογράωο 

 Εςωτερικι επζνδυςθ απουποαλλεργικό πολυαικυλζνιο για άνετθ εωαρμογι ςτον αςκενι 

 Δεν περιζχει λάτεξ 

ΡροτεινόμενθΧριςθ 

Για τθν απόλυτθ ακινθτοποίθςθ του αυχζνα ςε ενιλικεσ αςκενείσ με υποψία καταγμάτων ςτθ ςπονδυλικι 
ςτιλθ ι ςε μεταωορζσ ρουτίνασ που απαιτοφν προλθπτικι ακινθτοποίθςθ. 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 Διαςτάςεισ : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm 

 Βάροσ : 0.20 kg 

 Επιλογζσ ρφκμιςθσ : Δεκαζξι (16) ρυκμίςεισ 

 Υλικό καταςκευισ : Ρολυπροπυλζνιο 

 Εςωτερικι επζνδυςθ : Ρολυαικυλζνιο 

 Χρϊμα : Λευκό – γκρί 

 

7. Εκπαιδευτικι ςυςκευι Act+Fast αντιμετϊπιςθσ πνιγμοφ από κατάποςθ αντικειμζνου  

Το ςφςτθμα εκπαίδευςθσ ςε πρϊτεσ βοικειεσ Act+Fast για τθν περίπτωςθ εξαγωγισ αντικειμζνου λόγω 
λάκοσ κατάποςθσ που προκαλεί πνιγμό, είναι το πλζον ςφγχρονο και αποτελεςματικό για τθν εκμάκθςθ 
τθσ μανοφβρασ που απαιτείται. 

Το γιλζκο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μια ποικιλία κζςεων και ςτάςεων ζτςι ϊςτε να δθμιουργοφνται 
ρεαλιςτικά ςενάρια, όπωσ: όρκια ςτάςθ, κακιςτι ςτάςθ και ξαπλωτι ςτάςθ. Επίςθσ, επιτρζπει ςτον 
εκπαιδευόμενο να εξαςκθκεί ςε αυτό-διάςωςθ, χρθςιμοποιϊντασ κάποιον πάγκο ι καρζκλα. 

Πταν θ τεχνικι κατά τθν εκπαίδευςθ εκτελεςτεί ςωςτά, ζνα αντικείμενο από ςωουγγάρι, εκτοξεφεται 
κάνοντασ τθν εκπαίδευςθ ρεαλιςτικι αωινοντασ ζνα αίςκθμα ςιγουριάσ ςτον μακθτι. 

Ρεριεχόμενα πακζτου: 

 Act Fast γιλζκο από neopren (πλενόμενο) 
 PVC αςκόσ 
 Αεραγωγόσ 
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 10x Αντικείμενα κατάποςθσ 
 Οδθγίεσ χριςθσ 
 Τςάντα μεταωοράσ 
 

8. Μεγάλθ τςάντα Α' Βοθκειϊν  

Ρεριγραφι 

Μεγάλθ χωρθτικότθτα άνω των 40 λίτρων. Να γίνεται με αςωάλεια θ αποκικευςθ του απαιτοφμενου 
ιατρικοφ εξοπλιςμοφ για τθν επείγουςα υποςτιριξθ τθσ ηωισ. Να διακζτει εςωτερικζσ αποςπϊμενεσ 
κικεσ με διαωανι πρόςοψθ για γριγορθ αναγνϊριςθ περιεχομζνου οι οποίεσ κα ςτερεϊνονται ςτα 
τοιχϊματα του ςάκου μα ταινίεσ velcro χρϊματοσ  κόκκινου με ανακλαςτικζσ ταινίεσ. Επιλζον πρζπει να 
διακζτει ενιςχυμζνουσ ιμάντεσ όμου. 

  

9. Tourniquet με ιμάντα περίδεςθσ 3,8cm 

Χαρακτθριςτικά 

 4 cm ωάρδοσιμάντα περίδεςθσ 
 Σφςτθμα ταχεία απελευκζρωςθσ που επιτρζπει τθν ταχεία εωαρμογι 
 Χαμθλό προωίλ, ελάχιςτο βάροσ και μζγιςτθ αντοχι 
 25% χαμθλότερο βάροσ από το απλό SOFTourniquet και μικρότερο μζγεκοσ για ευκολότερθ 

τοποκζτθςθ ςτον ατομικό εξοπλιςμό. 
 

10. Σετ 6 αυχενικϊν κολάρων όλων των διαςτάςεων (ενθλίκων, παιδικϊν, βρεφικϊν)  

Ρεριγραφι 

 Μονοκόμματθ καταςκευιγια μζγιςτθ αντοχι 

 Εφκολοςφςτθμα διαβάκμιςθσ μεγεκϊν 

 Διαωορετικό χρϊμα το κάκε μζγεκοσ για γριγορθ αναγνϊριςθ 

 Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερθ αποκικευςθ – μεταωορά 
 

11. Αςκόσ ςιλικόνθσ αναηωογόνθςθσ ενθλίκων  

Θ ςακοφλα & μάςκα ςιλικόνθσ Ambu είναι μια ςυςκευι τεχνθτισ αναπνοισ ςιλικόνθσ που ζρχεται πλιρθσ 
με δεξαμενι, μάςκα ςιλικόνθσ με μαλακόάκρο τθσ ςυγκόλλθςθσ μζςα ςε μια αεροςτεγι ςακοφλα. 

Συνδυάηει ακριβι λειτουργία και τα τελευταία πιο ςφγχρονα υλικά. 

 Νζα απλι βαλβίδα αςκενι ςχεδιαςμζνθ με ζνα διάωραγμα βαλβίδασ. 
 Διαωανι ςακοφλα ςιλικόνθσ. 
 Θ Ambu βαλβίδα PEEP μπορεί να τοποκετθκεί απευκείασ χωρίσ τθ χριςθ των ςυνδζςμων. 
 Αποςτειρϊςιμο ζωσ 134 º C. 
 Διαωανισ μάςκα προςϊπου ςιλικόνθσ. 
 Θ νζα βαλβίδα αςκενοφσ είναι ςυμβατι με το Ambu Mark III τεχνθτισ αναπνοισ 

http://www.ambu.com/corp/products/clinical_studies/ambu%C2%AE_mark_lll.aspx
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12. Φουςκωτοί αερονάρκθκεσ ςετ 6 τεμαχίων  

Χαρακτθριςτικά 

 Ρλιρεσ ςετ ζξι τεμαχιϊν για άνω και κάτω άκρα 
 Ανκεκτικι καταςκευι απο εφκαμπτο πλαςτικό και επικάλυψθ PVC 
 Ομοιόμορωθ άςκθςθ πίεςθσ και αποτελεςματικι ακινθτοποίθςθ 
 Διάωανθ καταςκευι για τον άμεςο ζλεγχο των τραυμάτων 
 Φερμουάρ για γριγορθ και εφκολθ εωαρμογι του νάρκθκα 
 Ακτινοδιαπερατι καταςκευι 

 

ΡροτεινόμενθΧριςθ 

Οι ωουςκωτοί νάρκθκεσ ακινθτοποίθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ με 
υποψία καταγμάτων ενϊ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικοί ςε ακινθτοποίθςθ κακϊςεων με ανοιχτά 
τραφματα που αιμορραγοφν. Καταλαμβάνουν ελάχιςτο χϊρο και αποτελοφν βαςικό 
βοικθμα ακινθτοποίθςθσ ςε όλα τα ωαρμακεία πρϊτων βοθκειϊν. 

 

Ρεριεχόμενα 

 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 86.0 x 37.0 cm 
 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 69.5 x 37.0 cm 
 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 42.0 x 37.0 cm 
 Αερονάρκθκασ χεριοφ 74.0 x 53.0 cm 
 Αερονάρκθκασ χεριοφ 64.0 x 46.0 cm 
 Αερονάρκθκασ χεριοφ 37.0 x 42.0 cm 
 Θικθμεταωοράσ 

 

13. Μάςκεσ για τεχνθτι αναπνοι 

Χαρακτθριςτικά: 

 Καταςκευαςμζνθ απο 100% ςιλικόνθ 
 Διάωανθ καταςκευι που επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ του αςκενι 
 Άριςτθ αεροςτεγισ εωαρμογι ςτο πρόςωπο του αςκενι 
 Εφκολθ ςτον κακαριςμό, μπορεί να αποςτειρωκεί ςε κλίβανο 
 Συνδετικό 15/22 mm ςυμβατό με όλουσ τουσ αςκοφσ αναηωογόνθςθσ 
 Ανκεκτικι καταςκευιγια μακροχρόνια χριςθ 
 Δεν περιζχει λάτεξ 

 

14. Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ 

Εςωκερμικι κουβζρτα ζκτακτθσ ανάγκθσ - πρϊτων βοθκειϊν αλουμινίου αδιάβροχθ. 
Είναι καταςκευαςμζνθ από αλουμίνιο επεξεργαςμζνο με ατμό ωφλλο PE, θ οποία μονϊνει και αντανακλά 
άριςτα τθ κερμότθτα του ςϊματοσ. 
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15. ΡΙΕΣΟΜΕΤΑ ΚΑΡΟΥ  

Χαρακτθριςτικά 

 Κλινικϊσ πιςτοποιθμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Εταιρεία Υπζρταςθσ 

 Εφκολθ χριςθ με ζνα κουμπί μόνο 

 Με ανίχνευςθ ακανόνιςτων καρδιακϊν παλμϊν (αρρυκμία) 

 Με οδθγό ςωςτισ τοποκζτθςθσ του πιεςομζτρου ςτον καρπό 

 Με ζνδειξθ ςτθν οκόνθ εάν θ πίεςθ είναι εκτόσ των ωυςιολογικϊν ορίων 

 Με τεχνολογία ανίχνευςθσ κίνθςθσ ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ μζτρθςθσ 

 Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εωαρμόηει ςε όλουσ τουσ χριςτεσ 

 Μνιμθ 60 μετριςεων με θμερομθνία, ϊρα & μζςο όρο 

 Με ελλθνικζσ οδθγίεσ χριςθσ &εγγυθςθ 3 χρονια. 
 

16. ΡΑΙΔΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ  

Ανταλλακτικά θλεκτρόδια για τον απινιδωτιME-PAD. (για παιδιά) 

 

17. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΤΑΥΜΑΤΙΑ 

Ζνα οικονομικό εργαλείο ανφψωςθσ και μεταωοράσ αςκενϊν ςε διαδρόμουσ, ςκάλεσ, ανελκυςτιρεσ ι 
μετακίνθςθσ μεταξφ ωορείου και κρεβατιοφ. 

Θ πλαςτικι επζνδυςθ του ςυγκεκριμζνου ωορείου-ςεντονιοφ είναι αδιαπζραςτθ από λοιμϊδθ υγρά και 
χθμικά ενϊ είναι εφκολθ ςτον κακαριςμό τθσ χρθςιμοποιϊντασ απλά με κάποιο αντιςθπτικό προϊόν. 

Το ςυγκεκριμζνο ωορείο-ςεντόνι είναι βαρζων κακθκόντων μιασ και οι ραωζσ του αλλά και οι χειρολαβζσ 
του είναι άκρωσ ανκεκτικζσ και ικανζσ να επιτρζψουν μια ομάδα διαςωςτϊν να ανυψϊςουν κάποιον 
βαρφ αςκενι. 

Το μικρό του βάροσ ςε ςυνδυαςμό με τθν λεπτι του ςχεδίαςθ επιτρζπουν ςτον χριςτθ να το διπλϊςει και 
πολφ ευκολά να το αποκθκεφςει ςε μια τςάντα Α’ Βοθκειϊν, ςε ζνα μζροσ του αςκενοωόρου ι 
οπουδιποτε αλλοφ. 

Το ωορείο ςεντόνι ζρχεται με 12 ζτοιμεσ (κομμζνεσ) χειρολαβζσ, 6 από κάκε πλευρά, δίνοντασ τθν 
δυνατότθτα ςτο ςεντόνι να μετατραπεί ςε ωορείο μεταωοράσ αςκενοφσ (polestretcher) όταν κρίνεται 
αναγκαίο. 

Χαρακτθριςτικά: 

 Μια ιδανικι λφςθ για μετακίνθςθ και διάςωςθ μαηικϊν καταςτροωϊν. 
 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν μιασ χριςθσ λόγο του μικροφ κόςτουσ 
 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν εναλλακτικι λφςθ όταν υπάρχει πρόβλθμα απολφμανςθσ του 

εξοπλιςμοφ 
 Μικρόμζγεκόσ 
 Χωρίσ λατζξ 
 Χρϊμα: Χακί 
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18. Ακινθτοποιθτισ κεφαλισ  

Ο νάρκθκασ ακινθτοποίθςθσ κεωαλισ είναι απαραίτθτοσ για τθ μετακίνθςθ αςκενοφσ με υποψία για 
τραφμα ςτον αυχζνα ι το κεωάλι. 

Πταν χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με αυχενικό κολάρο και ωορείου τφπου ςανίδα ακινθτοποίθςθσ, ο 
ακινθτοποιθτισ κεωαλισ επιτρζπει τθν αςωαλι μεταωορά του τραυματία ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. 

Το μοναδικό ςχιμα του Νάρκθκα είναι ςχεδιαςμζνο από ζμπειρουσ διαςϊςτεσ ϊςτε να ςτθρίηει 
ωυςιολογικά τθν περιοχι του εγκεωάλου.  

Οποιαδιποτε πίεςθ ι μετακίνθςθ ςτθν περιοχι του κεωαλιοφ απορροωάται όχι μόνο από το αυχενικό 
τμιμα αλλά και από όλθ τθν κρανιακι δομι.Αποτελείται από δυο πλευρικά μαξιλάρια από μαλακό 
πλαςτικό υλικό, τα οποία ςτερεϊνονται με Velcro επάνω ςε μια βάςθ με ιμάντεσ που μπορεί να 
προςαρμοςτεί ςε διαωορετικοφσ τφπουσ ωορείων. Το εςωτερικό τμιμα των δυο μαξιλαριϊν 
ακινθτοποίθςθσ είναι διαμορωωμζνο με εςοχζσ, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ εξζταςθ τθσ ωτικισ 
κοιλότθτασ και ο ζλεγχοσ για αιμορραγία ι απϊλεια άλλων ςωματικϊν υγρϊν. 

Ραράλλθλα, οι εςοχζσ αυτζσ διευκολφνουν και τθν επικοινωνία του διαςϊςτθ-Νοςθλευτι με τον 
τραυματία. 

Εωαρμόηει ςτισ περιςςότερεσ ςανίδεσ ακινθτοποίθςθσ τθσ αγοράσ. 

Είναι αδιάβροχθ και δεν απορροωάει οργανικά υγρά και αίμα, ενϊ είναι ιδιαίτερα ανκεκτικι ςε χθμικζσ 
ουςίεσ και διαλυτικά. 

 

Χαρακτθριςτικά 
• Μοναδικόσ ςχεδιαςμόσ με ανατομικό ςχιμα 

• Κατάλλθλο για χριςθ με τισ περιςςότερεσ ςανίδεσ ακινθτοποίθςθσ 

• Άριςτθ ελαςτικι ικανότθτα που επιτρζπει τθν απορρόωθςθ των κραδαςμϊν 

• Στακερι εωαρμογι με ιμάντεσ και Velcro 

• Εςοχζσ ςτα μαξιλάρια για τθν επίβλεψθ τθσ ωτιαίασ περιοχισ 

• Κατάλλθλο για χριςθ ςε ενιλικεσ και παιδιά 

• Αδιάβροχο, δεν απορροωάει αίμα και άλλα οργανικά υγρά 

• Εφκολο ςτον κακαριςμό 

•Βάροσ:1.5kg 
• Εγγφθςθ καταςκευαςτι ενόσ (1) ζτουσ 

 

19.  Σετ ιμάντεσ «χταπόδι» για ακινθτοποίθςθ κφματοσ ςε φορείο  

Οι ιμάντεσ «χταπόδι» για ακινθτοποίθςθ κφματοσ ςε ωορείο είναι αξεπζραςτοι για τθν ευκολία ςτθ χριςθ 
τουσ και τθν αποτελεςματικι τουσ ακινθτοποίθςθ. Μπορείτε γριγορα και με αςωάλεια να δζςετε 
τον αςκενι ςασ ςε ζνα ταμπλό ι ωορείο ςε δευτερόλεπτα. 
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 Οι ιμάντεσ «χταπόδι» για ακινθτοποίθςθ κφματοσ είναι ζνα ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του 
ςϊματοσ κατά κφριο λόγο για χριςθ μεωορεία(Spineboards). 

 Οι 6 ιμάντεσ περνάνε μζςα από το ωορείο και να αςωαλίςουν τον αςκενι ενϊ οι ιμάντεσ είναι 
από υψθλισ αντοχισ velcro. 

 Οι ιμάντεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ . 
 Είναι ζνασ από τουσ αποτελεςματικότερουσ τρόπουσ για να κρατιςει ζναν αςκενι ςε ζνα ωορείο. 
 Φτιαγμζνο από πολυπροπυλζνιο και διατίκεται ςε πολυχρωμία όπου κάκε ιμάντασ ζχει 

διαωορετικό χρϊμα ζτςι ϊςτε ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ να μπορεί ο διαςϊςτθσ να 
ξεχωρίηει τον κάκε ιμάντα και να υπάρχει άμεςθ τοποκζτθςθ του. 

 Καταςκευαςμζνα από πολυπροπυλζνιο το οποίο τα κακιςτά ιδανικά ςτο να μθ λερϊνονται από τα 
ςωματικά υγρά του αςκενι. 

 Ζρχονται ςε πορτοκαλί τςάντα μεταωοράσ. 
 Ρλζνεται ςτο πλυντιριο. 

 

20. Τρίγωνο εκκζνωςθσ pitagor για διάςωςθ ανκρϊπων 

Ρεριγραφι 

Μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ  του κφματοσ με porpes και μζγιςτθ δφναμθ κακζλκυςθσ 200KN 

 

21. Διαςωςτικό εργαλείο για απεγλωβιςμοφσ 

Λοςτόσ απεγκλωβιςμοφ (HalliganTool) 

 

22. Τρίποδασ με βαροφλκο 

Διαςωςτικόσ  τρίποδασ με βαροφλκο,τθλεςκοπικά πόδια αλουμινίου. 

Μζγιςτο βάροσ ανφψωςθσ 350 kg. 

 

23. Φακόσ κεφαλισ 

Φακόσ IP67 εξαιρετικά ανκεκτικόσ από μεγάλο φψοσ, ωωτεινότθτα από 300 Lumens. 

 

24. Απινιδωτισ 

Ρεριγραφι 

 

 Επαναωορτιηόμενθ μπαταρία λικίου 

 Βάροσ 2 kg , με μπαταρία και θλεκτρόδια απινίδωςθσ 

 Αυτονομία δφο ετϊν θ τριάντα ςοκ θ 360 J θ 210 λεπτά ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

 Μεταβλθτι ενζργεια από 150—360 J. 

 Δφο ηεφγθ θλεκτρόδια απινίδωςθσ για χριςθ ςε αςκενείσ άνω των 8 ετϊν. 
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 Εγγφθςθοκτϊ(8) ετϊν 

 Οδθγίεσχριςθσςτα Ελλθνικά. 
 

25. Σανίδα ακινθτοποίθςθσ 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 Μικοσ : 183.0 cm 

 Ρλάτοσ : 44.50 cm 

 Φψοσ : 5.50 cm 

 Βάροσ : 8.00 kg 

 Μζγιςτο ωορτίο : 180.0 kg 

 Αρικμόσ χειρολαβϊν : 14 

 Υλικόκαταςκευισ :LLPE 
 

26. Φορείο τφπου basket 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 Μικοσ : 215.0 cm 

 Ρλάτοσ : 64.0 cm 

 Φψοσ : 19.00 cm 

 Βάροσ : 17.0 cm 

 Μζγιςτοωορτίο : 280.0 cm 

 Αρικμόσχειρολαβϊν : 12 

 Σκελετόσ :Αλουμίνιο 

 Κζλυωοσ :Ρολυαικυλζνιο EPDM 
 

27. Αναδιπλοφμενο φορείο 

Ρεριγραφι 

Φορείο αναδιπλοφμενο κατά πλάτοσ, μικοσ και φψοσ με τςάντα μεταωοράσ 

ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ 

 Υλικόπλαιςίου :Αλουμίνιο 

 Υλικό υωάςματοσ : νάυλον 600D με επικάλυψθ Spentex 

 Βάροσ : 6.5 kg 

 Μικοσ : 201.0 cm / 100.0 cmδιπλωμζνο 

 Ρλάτοσ : 40.0 cm / 10.5 cmδιπλωμζνο 

 Φψοσ : 14.0 cm / 16.5 cmδιπλωμζνο 

 Μζγιςτοωορτίο : 170.0 kg 

 Δυνατότθτα αναδίπλωςθσ : Τζςςερα ςθμεία (κατά μικοσ και πλάτοσ) 
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Ρεριεχόμενα 
Φορείο τετράςπαςτοSTX 122 

Δυο (2) ηϊνεσ πρόςδεςθσ αςκενοφσ 

 

28. Στρϊμα κενοφ αζροσ που προςαρμόηεται ςε φορείο τφπου καλάκι 

ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ 

 Διαςτάςεισ : 203.0 x 94.0 cm 

 Βάροσ : 4.2 kg 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ : -30°C ζωσ +55°C 
 

Ρεριεχόμενα 

 Στρϊμα κενοφRes-Q-MattPlus 
 

29. Φορείο διάςωςθσ skedbasic 

Χαρακτθριςτικά 
 Ιδανικό για διάςωςθ κφματοσ ςε περιοριςμζνο χϊρο, μεγάλεσ κλίςεισ, τεχνικι διάςωςθ ςε φψοσ 
 Κατάλλθλο για οριηόντια ανφψωςθ με ελικόπτερο ι κάκετθ ανζλκυςθ απο περιοριςμζνουσ 

χϊρουσ και ςπθλιζσ 
 Καταςκευαςμζνο απο ανκεκτικό πλαςτικό, παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι αςωάλεια ςτον αςκενι 

κατά τθ μεταωορά 
 Ρρακτικό και εφκολο ςτθ μεταωορά, τυλίγεται και αποκθκεφεται ςε ειδικό ςακίδιο πλάτθσ 

 
Ρροτεινόμενθ Χριςθ 
Κατάλλθλο για διάςωςθ κφματοσ απο περιοριςμζνουσ χϊρουσ, ορεινι διάςωςθ ςε μεγάλεσ κλίςεισ, 
τεχνικι διάςωςθ και κάκε άλλθ παραδοςιακι χερςαία εωαρμογι, το ωορείο Sked αποτελεί βαςικό 
εξοπλιςμό για τισ πυροςβεςτικζσ υπθρεςίεσ, τισ βιομθχανίεσ και όλεσ τισ ομάδεσ ζρευνασ και διάςωςθσ. 
 
Ρροδιαγραφζσ 

 Βάροσ : 7.73 Kg 
 NSN : 6530-01-260-1222 

 
Ρεριεχόμενα 

 Φορείο διάςωςθσ Sked ςε πορτοκαλί χρϊμα 
 Σακίδιομεταωοράσ απο Cordura 
 Ιμάντασ οριηόντιασ ανφψωςθσ 
 Ιμάντασ κάκετθσ ανζλκυςθσ 
 Σχοινί 
 Καραμπίνερ αςωαλείασ 
 Αποςπϊμενεσ λαβζσ 
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Εγγφθςθ 
Εγγφθςθ καταςκευαςτι τριϊν (3) ετϊν 

 

30. Ρλωτιρεσ αφροφ 

Ρεριγραφι 

Ρλωτιρεσ για επίπλευςθ των ςανίδων ακινθτοποίθςθσ κατά τισ επιχειριςεισ διάςωςθσ ςε υγρό ςτοιχείο 

 

ΤΜΘΜΑ 3 ΚΑΝΘ CPV 18444200-5 

1. Κράνοσ δαςοπυρόςβεςθσ  & διάςωςθσ 

Υψθλισ ανκεκτικότθτασ κερμοπλαςτικό κζλυωοσ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για δαςοπυρόςβεςθ και διάςωςθ. 
Θα πρζπει να είναι ελαωρφ, άνετο και να παρζχει προςταςία από αιχμθρά και βαριά αντικείμενα κακϊσ 
και από χτυπιματα, κερμότθτα ,ωλόγεσ, καφτρεσ και καπνοφσ κατά τθν επιχειρθςιακι δράςθ. 

Σφςτθμα ταχείασ ρφκμιςθσ το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ ρφκμιςθσ των ιμαντϊν ςυγκράτθςθσ . 

Σφςτθμα ςυγκράτθςθσ τεςςάρων (4) ςθμείων με άνετο υποςιάγωνο τφπου ΝΑΤΟ και δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ για αυξθμζνθ ςτακερότθτα. 

Κζλυωοσ με ειδικζσ οπζσ αεριςμοφ ςτο επάνω μζροσ. 

Για τθν καλφτερθ αςωάλεια και οπτικι ςιμανςθ του προςωπικοφ, να διακζτει ανακλαςτικζσ λωρίδεσ, 
χρϊματοσ ωωςωορίηοντοσ κίτρινου, οι οποίεσ κα είναι ςφμωωνεσ με το ENISO 2047: Ωσ προσ τθν απαίτθςθ 
επίδοςθσ τθσ ωωτομετρικισ και ωυςικισ επίδοςθσ ,να είναι καταςκευαςμζνα από 65% φωαςμα και 35% 
πολυεςτζρα μα ακρυλικι κόλα και να ςυμμορωϊνονται με το EN 471, EN 469, και EN 533 

Το κράνοσ να διακζτει προςκαωαιροφμενο βραδφκαυςτο και ανκεκτικό ςτθ κερμότθτα μονοςτρωματικό 
προςταυτετικό αυχζνα και αυτιϊν καταςκευαςμζνο από ίνεσ με εγγενι αντοχι ςτθ ωωτιά και τθ 
κερμότθτα, βάρουσ τουλάχιςτον 250gr/m2, με χρϊμα μπλε ι μαφρο. Να είναι καταςκευαςμζνο από 
Nomex υλικο.  

Ρροςτατευτικά γυαλιά υψθλισ ποιότθτασ με αντιχαρακτικι επεξεργαςία, πιςτοποιθμζνα για 
πυροςβεςτικι χριςθ ςφμωωνα με το ΕΝ 166 και να ωζρει τα ςφμβολα Β,9,Κ. Ριςτοποιθμζνο επίςθσ 
ςφμωωνα με το ΕΝ 14458 και να ωζρει τα ςφμβολα(+),Θ,Κ,Ν,Ω, για τθν προςταςία των οωκαλμϊν από 
καπνοφσ ςκόνθ και κραφςματα. Αποκλείονται γυαλιά  απλοφ τφπου εργαςίασ θ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κλπ.  

Υποςτθρίηει τθν προςαρμογι μάςκασ - κράνουσ - ςυνδυαςμό με μάςκεσ ολόκλθρου προςϊπου.            

Ριςτοποιιςεισ κράνουσ :  

ΕΝ 16471 : 2014 Δαςοπυρόςβεςθσ 

ΕΝ 16473 : 2014 Τεχνικισ Διάςωςθσ 

ΕΝ 12492 : 2012 Ορεινισ Διάςωςθσ 

Ριςτοποιιςεισ γυαλιϊν : ΕΝ 166:2004, ΕΝ 14458:2004 
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Μζγεκοσ : Ζνα μζγεκοσ (onesize) με ρυκμιηόμενθ εςωτερικι ςτεωάνθ 52 ζωσ 64 cm 

Διαςτάςεισ : 240.0 (Ρ) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Y) mm 

Βάροσ κράνουσ : 780 gr 

Εξωτερικό κζλυωοσ : Ρολυαμίδιο με υαλονιματα 

Εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ : Ρυρίμαχο και πλενόμενοκεωαλόδεμα 4 ςθμείων, υποςιάγωνο με πόρπθ ταχείασ 
απαςωάλιςθσ, δίχτυ κεωαλισ Kernel/Viscose 

Σφςτθμα εξαεριςμοφ: Συνεχϊσρυκμιηόμενο 

2. Κράνθ ορειβαςίασ 

 EPP πυρινα ςε ςυνδυαςμό με ζνα μερικό HardShell 

 Εργονομικόάνετοεςωτερικό 

 Μεγάλα ανοίγματα εξαεριςμοφ για καλι κυκλοωορία αζρα και απαλλαγι κερμότθτασ 

 Εξαιρετικά ελαωρφ, μινιμαλιςτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ 

 Ολοκλθρωμζνοσ, πλιρωσ ρυκμιηόμενοσ ιμάντασ για βζλτιςτθ εωαρμογι 

 2 κλιπ ςτο μπροςτινό μζροσ και ελαςτικό βρόχο για τθ ςτερζωςθ ενόσ προβολζα 

 Ριςτοποίθςθ: EN 12492:2012 
 

3. Κράνθ ποταμοφ 

Ζνα μζγεκοσ ταιριάηει περιςςότερο με τθν αςωάλεια ςτο νερό. 

Το ςφςτθμα ρυκμίςεωσ  κατόπτρων με ραβδϊςεισ, ρυκμίηει το κενό με τθν απλι περιςτροωι ενόσ 
κουμπιοφ. 

Ταιριάηει ςτο κεωάλι 53-62 cm. 

Ζνα ρυκμιηόμενο λουράκι για το πθγοφνι που εξαςωαλίηει  άνεςθ και αςωάλεια. 

Τα μαξιλαράκια βελοφδου ςε βαςικά ςθμεία ςφνδεςθσ παρζχουν επιπλζον άνεςθ. 

Τα τακάκια είναι ςτακερά, ζτςι δεν κα χακοφν. Αν υποςτοφν ηθμιά , είναι εφκολο να αντικαταςτακοφν. 

Ζξι κφρεσ αεριςμοφ/αποςτράγγιςθσ επιτρζπουν τθν είςοδο αζρα και τθν ζξοδο του νεροφ. 

Το πλαςτικό κζλυωοσ ABS είναι  ελαωρφ και ανκεκτικό. 

Κολλθμζνο ςε επζνδυςθ αωροφ EVA, προςωζρει εξαιρετικι προςταςία από κροφςθ. 

Ρλθρεί τα 1385 πρότυπα για τθν αςωάλεια  νεροφ. 

Ριςτοποίθςθ: EN 1385:2012,  

Υλικό κελφωουσ: πλαςτικό ABS 

Υλικό επζνδυςθσ: αωρόσ κλειςτοφ κυττάρου EVA. 

φκμιςθ: ρφκμιςθ διόρκωςθσ 
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Κάλυψθ αυτιοφ: όχι 

Χαρακτθριςτικά: 6 οπζσ εξαεριςμοφ / αποςτράγγιςθσ 

ΤΜΘΜΑ 4  ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ CPV 44482100-3 

 Είδοσ τεμάχια 

 

4.1 

Μάνικεσ 25mm  5 τεμ 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι Αντοχι ςε 
Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν Εξαςωάλιςθ 
Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι του τφπου Ριςτοποίθςθσ ςε 
Κάκε Σωλινα. 

1 

4.2 ρολό 25μ ςωλινα 45mm 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι Αντοχι ςε 
Θερμοκραςίεσ. 

Eξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την 
Εξαςφάλιςη Αυξημένησ Αντοχήσ. Αναγραφή του 
τύπου Πιςτοποίηςησ ςε Κάθε Σωλήνα. 

1 

4.3 ρολά 25μ ςωλινεσ 25mm (Καλαμάτασ) 3 

 

4.4 

Μάνικεσ κατάςβεςθσ Φ45mm, 16 bar, 20m με 
ταχυςυνδζςμουσ. 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι Αντοχι ςε 
Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν Εξαςωάλιςθ 
Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι του τφπου Ριςτοποίθςθσ ςε 
Κάκε Σωλινα. 

6  

 

4.5 

Μάνικεσ κατάςβεςθσ Φ65mm, 16 bar, 20m με 
ταχυςυνδζςμουσ. 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι Αντοχι ςε 
Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν Εξαςωάλιςθ 
Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι του τφπου Ριςτοποίθςθσ ςε 
Κάκε Σωλινα. 

2  

4.6 Αυλόσ κατάςβεςθσ Φ25mm μεταβλθτισ δζςμθσ   8 

4.7 Αυλόσ κατάςβεςθσ Φ 45 mm μεταβλθτισ δζςμθσ 8 
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ΤΜΘΜΑ 5 ΣΚΘΝΕΣ CPV 39522530-1 

(Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί) 

 

ΤΜΘΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ  CPV 31120000-3, CPV 42122130-0 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 

    6.1 

βενηινοκίνθτθ αντλία 
υψθλισ πιζςεωσ 

πυρόςβεςθσ   

Αντλία Νεροφ Βενηινοκίνθτθ 13 hp Υψθλισ 
Ριζςεωσ Ρυρόςβεςθσ Αντλία πυρόςβεςθσ 
ωορθτι, βενηινοκίνθτθ, τετράχρονθ, 6hp, 
αυτονομία 2h, μζγιςτο μανομετρικό φψοσ 
κατάκλιψθσ 90m. 

 

 

 

 

 

6.2 

αντλία 50V, 90 μζτρα 
μανομετρικό, TOTAL-

HEAD 90m, 

 
Στόμιο αντλίασ: 50mm (2'') 
Σπείρωμα: Αρςενικό 
MAXΜανομετρικό: 90m 
Ραροχι: 500Lt/min 
MAX Αναρρόωθςθ: 8m 
Τφποσ κινθτιρα: Αερόψυκτοσ 4 χρονοσ 
βενηινοκινθτιρασ  
Κυβιςμόσ: 181cc 
Ιπποδφναμθ: 6,0HP 
Καφςιμο: Αμόλυβδθ βενηίνθ 
Χωθτικότθτα δοχείου καυςίμου: 3,8lt 
Μζκοδοσ εκκίνθςθσ: Αυτόματθ χειρόμιηα 
Βάροσ: 34 Kg 

 

 

 

 

6.3 Γεννιτρια 

Τριωαςικι τροχιλατθ 

Ρετρελαιοκίνθτθ 

Ιςχφ 10 kwa 

Τάςθ 220 V 

Από 15  HP 

Στακεροποιθτι τάςεωσ 
,ςυμπεριλαμβανόμενθ μπαταρία κίνθςθσ 

Στο τριωαςικό τάςθ 380 volt 

3.000 Στροωζσ 

 

 

http://www.skroutz.gr/products/show/28867457
http://www.skroutz.gr/products/show/28867457
http://www.skroutz.gr/products/show/28867457
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ΤΜΘΜΑ 7  EΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CPV 35110000-8 

1. ΦΟΘΤΟΣ ΡΟΜΡΟΔΕΚΤΘΣ 
Από 8V 
Λειτουργία ςτισ ηϊνεσ Vhf / Uhf 
Από 136 – 174 MGH 
Από 400 – 470 MGH / Uhf 
Διπλι ζνδειξθ ςυχνότθτασ 
Μπαταρία λικίου από 3,6 ΑΘ 
Επιτραπζηια ταχυωόρτθςθ 
Μικροακουςτικό 
Ρλιρεσ ςετ υπότονωνCTCSS/DCS ςε εκπομπι και λιψθ 
  
2. ΔΥΝΑΜΙΚΠ ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΑΙΧΘΣΘΣ 
Δυναμικό ςχοινί  αναρρίχθςθσ 10mm-70m 
 

3. ΒΥΤΙΟ ½  ΤΟΝΟΥ 

Βυτίο μιςοφ τόνου χρϊματοσ μαφρο. 
 

4. ΔΙΚΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΝΕΣ 

Ειςαγωγι νεροφ με ταχυςφνδεςμο Φ45 ςε δφο κρουνοφσ με ταχυςφνδεςμο Φ25  
 

5. ΜΡΟΤΙΕ ΗΩΝΘ ΚΑΤΑΙΧΘΣΘΣ 

Ηϊνθ καταρρίχθςθσ εξοπλιςμζνθ με δφο πόρπεσ.Σθμεία πίεςθσ επενδυμζνα με μαλακό φωαςμα 
υκμιηόμενοσ βρόχοσ ποδιϊν. 
 
6.  ΡΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΧΘΣΘ 
Ρλακζτα με οπζσ αντοχισ 45 ΚΝ, πιςτοποίθςθ  CEEN 795/B, 3 υποδοχζσ καραμπίνερ ςτο πάνω 
μζροσ και 5 υποδοχζσ καραμπίνερ ςτο κάτω μζροσ. 
Βάροσ από 160 γραμμάρια. 
 
7.GRIVEL ΚΑΑΜΡΙΝΕΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Καραμπίνερ αςωάλειασ αλουμινίου για καταρρίχθςθ 
 
8. ΚΑΑΜΡΙΝΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Υψθλι αντοχι και ανκεκτικότθτα ( 52 ΚΝ ) 

Βάροσ 250g 8,80Z 

Διόπτρα Ι: 1877 
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Μείηονα άξονα ( ΚΝ ) : 52 

Μικροφ άξονα ( ΚΝ ): 18 

 

9. ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 

Σακίδιο μεγάλθσ αντοχισ καταςκευαςμζνο από ενιςχυμζνο υλικό  

Ράτοσ ενιςχυμζνου πάχουσ 

Αποςπϊμενο ςφςτθμα πλάτθσ 

Ιμάντεσ ϊμου από διάτρθτο υλικό για καλφτερο εξαεριςμό 

Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ Ι Χ 4ψμβγ 

Υλικό: Ενιςχυμζνο βινφλιο 280Η 

 

10. ΣΩΣΙΒΙΑ ΤΥΡΟΥ R3 

Αυτόματθ μπουκάλα διοξειδίου πλιρωςθσ αζρα 

Φυςθτιρα πλιρωςθσ αζρα 

Σωυρίχτρα 

Ανακλαςτικζσ ταινίεσ 

Ιςχυρόσ ιμάντασ ανφψωςθσ 

 

11. ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Διάμετροσ 11mm 

Στατικζσ αντοχισ 35,6 ΚΝ 

Βάροσ ανά μζτρο 74,69/m 

CEEN1891 : 1998 – TypeA 

 

12. ΚΑΤΑΒΑΤΘΕΣ ΤΥΡΟΥ ΟΚΤΑΙ 

Βάροσ από 80γραμμάρια 
Δυναμθ 15kN (3372ldf) 
 

13. ΚΑΤΑΒΑΤΘΕΣ RING 

Συςκευι αςωάλιςθσ με υποβοθκοφμενθ επιβράδυνςθ για ςχοινιά από 8,9 ζωσ 11 χιλ. 
 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε όλα τα μονά δυναμικά ςχοινιά από 8,9 ζωσ 11 χιλ τθσ αγοράσ (ιδανικό για 
ςχοινιά από 9,4 ζωσ 10,3 χιλ). Συμπαγζσ και ελαωρφ,  
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Για 8,9 μζχρι 11 χιλ μονά ςχοινιά 
3 χρόνια εγγφθςθ 
Βάροσ : από 170 γρ 
Υλικά: 
- πλευρικζσ πλάκεσ αλουμινίου 
- πλάκα τριβισ από ανοξείδωτο ατςάλι 
- ενιςχυμζνθ λαβι από νάιλον 
 

14. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΡΟΤΑΜΟΥ 

Ατομικό ςχοινί ποταμοφ με ηϊνθ μζςθσ ταχείασ απελευκζρωςθσ  

 

15. ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

Ειδικι ςυςκευι διαωυγισ που χρθςιμοποιείται ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ για τθν αςωαλι απομάκρυνςθ 
από τθν επικίνδυνθ περιοχι. 

Ραρζχει αποτελεςματικι αναπνευςτικι προςταςία  

Μικρι ςε όγκο και πρακτικι  

 

16. ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΘΣ 

Τζςςερεισ μπάντεσ 29 – 50 – 144 – 440 MHZ 

Ανεξάρτθτθ λειτουργία ςε δφο κανάλια 

Ιςχφσ εξόδου 50wattςε μπάντα 29 – 50 -144 

Ιςχφσ εξόδου 35wattςτα 430 MHZ 

Ζωσ 1.000 κανάλια μνιμθσ 

Ευανάγνωςτθ οκόνθ LCD 

Δυνατότθτα αναμετάδοςθσ από μπάντα ςε μπάντα 

Σφςτθμα 50 τόνων CTC 55 / 104 τόνων DCS 

Δυνατότθτα βολικισ απομακρυςμζνθσ τοποκζτθςθσ τθσ πρόςοψθσ 

 

17. ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 

Εφκολο ςτθν χριςθ και ανκεκτικό. 

Καταςκευαςμζνο από ιμάντεσ πολυεςτζρα 50mm ραμμζνουσ μεταξφ τουσ με ανκεκτικι κλωςτι 
πολυεςτζρα. 

Τζλεια εωαρμογι γφρω από το ςϊμα. 
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18. GPS 

GPSTRAKER  με μπαταρία από 5.000 mAh 

 

19. ΚΑΜΕΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

Κάμερα αποχζτευςθσ 15 μζτρα 

Λεπτι διάμετροσ ( 8,5 mm ), για εφκολθ πρόςβαςθ ςε ςτενζσ περιοχζσ επικεϊρθςθσ 

Τεχνολογία ταχυςυνδζςμου για απλι και γριγορθ αλλαγι καλωδίου τθσ κάμερασ και ςυμπαγισ ωφλαξθ 
τθσ ςυςκευισ 

Αιςκθτιρασ επιτάχυνςθσ ςτθν κεωαλι κάμερασ για τθν χριςθ τθσ λειτουργίασ ” upisup” 

Φωτεινι ωωτοδίοδοσ( LED ) για τον ωωτιςμό ςκοτεινϊν ςθμείων 

 

20. ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΧΕΙΟΣ 

Ιςχφσ ςτα 15W μζχρι 40W 

Εμβζλεια ωωνισ 1Kmκαι ζνταςθ ρυκμιηόμενθ 

Λειτουργεί με μπαταρίεσ 

Αυτονομία 8 – 9 ϊρεσ 

Καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό υλικό ΑΒS 

 

21. ΘΑΜΝΟΚΟΡΤΙΚΟ 

Κυβιςμόσ 53cc 

Ιπποδφναμθ 20KW ( 270 HP ) 

εηερβουάρ 1,1 lt 

Ρλάτοσ κοπισ 42 cm 

Σφνκθμα κοπισ tag&go 

 

22. ΚΟΝΤΑΟΡΙΟΝΟ 

Κινθτιρασ 2χρονοσ 

Κυβιςμόσ 26,3 cc 

Καλάμι 2,22 cm 

Λάμα 25  
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ΤΜΘΜΑ 8  ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ  ΣΕΙΣΜΩΝ CPV 35112000-2 

 

1. ΜΑΞΙΛΑΙΑ ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΑΕΑ 

Γριγορθ ταχφτθτα ανφψωςθσ 

Δφναμθ ανφψωςθσ 1 – 68Τ 

Φψοσ ανφψωςθσ 30 εκατ., δφο που επικαλφπτουν μζχρι 100 εκατ. 

Άριςτθ αντιςτατικι, αντίςταςθ ρωγμϊν 

2. ΤΙΡΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΒΑΟΥΣ 5 ΤΟΝΩΝ 

Τρίποδασ ςτιριξθσ 5 tonβαρζοσ τφπου 

Ελάχιςτο φψοσ: 390 mm 

Μζγιςτο φψοσ: 660mm 

Βάροσ: 9Kg 

 

3. ΤΙΡΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΘΣ 1 ΤΟΝΟΥ 

Στιβαρι καταςκευι χάλυβα, μοναδικόσ ςχεδιαςμόσ ποδιοφ για μεγαλφτερθ ςτιριξθ και ςτακερότθτα 

υκμιηόμενο φψοσ 

Ελάχιςτο φψοσ: 287 χιλιοςτά 

Μζγιςτο ωορτίο: 1tn 

Μζγιςτο φψοσ: 420 χιλιοςτά 

 

5. ΓΥΛΛΟΣ ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 3 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΝΩ 

Ρεριγραωι 

Βαλβίδα αςωαλείασ για προςταςία από υπερωόρτωςθ 

Βάςθ, κφλινδροσ και δεξαμενι να αποτελοφν ενιαίο ςϊμα 

Οι  μετατοπίςεισ ωορτίου δεν προκαλοφν καμμία ωκορά ςτουσ γρφλλουσ  

Ικανότθτα: Από 30 ton 

Βάροσ: 15,5 Kg 
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5. ΚΟΥΣΤΙΚΟ ΔΕΡΑΝΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Βάροσ ςφμωωνα με τθν διαδικαςία 01/2003 τθσ ΕΤΑ,  7,8Kg 

Ενζργεια μονισ κροφςθσ 7,8j 

Εφροσ διαμζτρου κρουςτικισ διάτρθςθσ 12 – 40mm 

Ενεργι απορρόωθςθ κραδαςμϊν ( AVR ) 

6. ΣΕΤ  ΒΕΝΗΙΝΟΡΙΟΝΑ (ΜΙΚΟ, ΜΕΓΑΛΟ, ΜΕΣΣΑΙΟ) 

Μικρό 

Κυβιςμοφ 23,6cm3  

Ιςχφσ 1,3 / 1,8 KW / HP 

Βάροσ 2,8 KG 

Βιμα αλυςίδασ 1 / 4″  

Λάμα 25cm 

 

Μεςαίο 

Κυβιςμόσ 31,8cm3  

Ιςχφσ 1,5 / 2 KW / HP 

Βάροσ 4,6KG 

Βιμα αλυςίδασ 3 / 8”  

Μικοσ λάμασ 30 – 40 cm 

 

Μεγάλο 

Κυβιςμόσ 70,7 cm3  

Ιςχφσ 4,2 – 5,7KW / HP 

Βάροσ 6,6KG 

Βιμα αλυςίδασ 3 / 8”  

Λάμα 60 cm 

 

7. ΤΟΧΟΣ ΚΟΡΘΣ ΜΡΕΤΟΝ 
Βενηινοκίνθτοσ τροχόσ κοπισ μπετόν με βάκοσ κοπισ 270mlm ( μιλιμζτρ ) 
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8. ΚΑΜΕΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 
Κάμερα για τθν εξερεφνθςθ κυμάτων παγιδευμζνων ςε κατεςτραμμζνα κτίρια 
Δυνατότθτα καταγραωισ ιχου και ςτακερϊν εικόνων 
Ευρυγϊνιοσ ωακόσ 2400  
Αδιάβροχθ κάμερα 
Δυνατότθτα ωωτιςμοφ 
Κάμερα ςυνδεόμενθ ςε τθλεςκοπικό ςωλινα 
Μόνιτορ καταγραωισ  
Ζγχρωμθκάμερα 1,4LCD 04LUX, 350lines, 16led 
Μόνιτορ 5,7 ιντςϊν με Auxiliaryoutput 
Μικρόωωνο ςτον βραχίονα 
Ελάχιςτθ διάμετροσ πρόςβαςθσ 4cm 
Μπαταρία ιόντων λικίου 
Αδιάβροχθ Ι 68 
 
9. ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 
Τθλεςκοπικό ζμβολό διάςωςθσ εωσ 40 τόνουσ 

 

ΤΜΘΜΑ 9. ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ  CPV 38600000-1 

 

1. ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ 

ειτουργία με αλκαλικζσ μπαταρίεσ 
Δυνατότθτα επιλογισ ζωσ επτά διαωορετικζσ χρωματικζσ παλζτεσ 
Υψθλι ποιότθτα εικόνασ ζωσ 50HZ 
Μετρικό αποςταςιόμετρο και ζξοδοσ αναλογικοφ ςιματοσ RSR 
Μεγάλο εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ και χριςθσ ζωσ -250 C 
Απόςταςθ παρατιρθςθσ ζωσ 800μ. 
Ανάλυςθ οκόνθσ κατά ελάχιςτο 600Χ400 
Εξωτερικι τροωοδοςία 
Ψθωιακό zoomX 4 
 
2. ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ 
Με πολλαπλαςιαςτι μεγζκυνςθσ, ςυμπαγισ καταςκευι, μικρό βάροσ, μεγάλο πεδίο παρατιρθςθσ 
Αρχικι μεγζκυνςθ 2 Χ 24 
Βάςθ Vhf ( πομποδζκτθσ ) 
4 πομποδζκτεσ 24 – 50 – 144 – 440 Mhz 
Ανεξάρτθτθ λειτουργία ςε δφο κανάλια 
Ιςχφσ εξόδου 50watt ςε μπάντα 29 – 50 – 144 
Ιςχφσ εξόδου 35watt ςτα 430Mhz 
Ζωσ 1000 κανάλια μνιμθσ 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 77 

Ευανάγνωςτθ οκόνθ LCD 
Δυνατότθτα αναμετάδοςθσ από μπάντα ςε μπάντα 
Σιματα 50 τόνων CTCSS / 104 τόνων DCS 
 

ΤΜΘΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE CPV 35613000-4 
 

Αναδιπλοφμενοι ζλικεσ 
Χρόνοσ πτιςθσ ζωσ 27 mins 
Απόςταςθ ςιματοσ από χειριςτιριο 7Km 
Ενςωματωμζνθ κάμερα 12MP 4K 
Ταχφτθτα 65 KM τθν ϊρα 
Μζγιςτθ ϊρα μετάδοςθσ 24min 
Θερμοκραςία λειτουργίασ 340 – 400 C 
Σζνςορεσ αποωυγισ εμποδίων 
Δυνατότθτα μετάδοςθσ και καταγραωισ εικόνασ ςτο χειριςτιριο 
Συχνότθτα χειριςτθρίου ςτα 2,4 GHz 
Μπαταρία από 3.000 mA 
Zoom 8X 
Δυνατότθτα ″ επζςτρεψε ςπίτι ”  
Δυνατότθτα αυτόματθσ προςγείωςθσ - απογείωςθσ  
Δυνατότθτα αυτόματθσ επιςτροωισ και προςγείωςθσ 
Πταν θ μπαταρία ωτάςει ςε κρίςιμο όριο λειτουργίασ, δυνατότθτα επιςτροωισ από τθν ςτιγμι που κα 
χακεί το ςιμα επικοινωνίασ με το τθλεχειριςτιριο. 
Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ πτθτικισ ακολουκίασ μζςω googlemaps, προκακοριςμζνων ςθμείων 
 

ΤΜΘΜΑ 11.ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE CPV 35512400-0 

Δυνατότθτα κατάδυςθσ μζχρι 80μ., με αντίςτοιχο καλϊδιο οπτικισ ίνασ 
Ζλεχγοσ εικόνασ ςε επίγειο ςτακμό 
Τςάντα μεταωοράσ με οκόνθ παρατιρθςθσ 
Δυνατότθτα εγγραωισ ςε ανάλυςθ ζωσ 4Κ 
Κάμερα 16 megapixel 
Εμπρόςκια ωϊτα ζωσ 2.000 lumen 
Αυτόνομο εξωτερικό χειριςτιριο 
Τζςςερεισ (4) προπζλεσ ϊκθςθσ 
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων , 
Κωδ. ΣΑ ΕΡ0221.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ02210027). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργοΝο 5 «Ρρομικεια ειδϊν εκελοντικϊν ομάδων ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ : 
«Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν Ρεριωζρεια Ιονίων 
Νιςων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και Αειωόροσ 
Ανάπτυξθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ιόνια Νθςιά 2014-2020», με βάςθ τθν Απόωαςθ Ζνταξθσ 
με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-Ι3) του Ρεριωερειάρχθ Ιονίων Νιςων, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν με αρ. πρωτ. 143/01-04-2019 Απόωαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑ: 7ΜΞΜ7ΛΕ-Β4Ξ) και 
ζχει λάβει κωδικό MIS 5010951. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ Ανάπτυξθσ-ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  140.000,00 Ευρϊ 

 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  

ΤΜΘΜΑ 1 «ΟΥΧΙΣΜΟΣ» αξίασ 15.431,45€  

ΤΜΘΜΑ 2 «ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ» αξίασ 32.242,74€  

ΤΜΘΜΑ 3 «ΚΑΝΘ» αξίασ 9.758,06€  

ΤΜΘΜΑ 4 «ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ» αξίασ 2.572,58€  

ΤΜΘΜΑ 5 -----------( Το ζργο ζχει ιδθ κατατεκεί) 

ΤΜΘΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ» αξίασ 17.500,00€  

ΤΜΘΜΑ 7 «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΘΣ» αξίασ 16.543,54€  

ΤΜΘΜΑ 8 «ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΣΕΙΣΜΩΝ» αξίασ 32.000,00€  

ΤΜΘΜΑ 9 «ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ» αξίασ 7.096,77€  

ΤΜΘΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE» αξίασ 2.822,58€  

ΤΜΘΜΑ 11 «ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE» αξίασ 4.032,25€  

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  
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ΤΜΘΜΑ 1 ΟΥΧΙΣΜΟΣ 

 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσςε 
€ 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσχωρίσ 
ΦΡΑ 

1.1 Διαςωςτικά γάντια  25 55 1.375,00 1.108,87 

1.2 Γάντια αςωαλείασ  20 65 1.300,00 1.048,39 

1.3 Αδιάβροχεσ ςτολζσ 6 70 420,00 338,71 

1.4 
Στολζσ πυρίμαχεσ (χιτϊνιο και 
παντελόνι) 10 250 2.500,00 2.016,12 

1.5 Γαλότςεσμεςαίου φψουσ 6 30 180,00 145,16 

1.6 Αρβφλεσ Ν 40 – 42  & 43 – 46   40 165 6.600,00 5.322,58 

1.7 Ραντελόνια Στρατιωτικά  35 30 1.050,00 846,77 

1.8 Χιτϊνια 35 30 1.050,00 846,77 

1.9 Φανζλεσκοντομάνικεσ 60 6 360,00 290,32 

1.10 Μπλοφηεστφπου POLO  60 20 1.200,00 967,74 

1.11 Επιγονατίδεσ 30 5 150,00 120,65 

1.12 Φακοφσκεωαλισ 10 50 500,00 403,23 

1.13 Νιτςεράδα με αντανακλαςτικζσ ταινίεσ 10 60 600,00 483,87 

1.14 Καπζλα Τηόκεϊ 30 6 180,00 145.16 

1.15 Επιχειρθςιακά γιλζκα  10 55 550,00 443,54 

1.16 Yπνόςακοσ 40 28 1.120,00 903,22 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

19.135,00 
 

15.431,45 
 

 

ΤΜΘΜΑ 2 ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ 

 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσ 
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσχωρ
ίσ ΦΡΑ 

2.1 Ατομικό ωαρμακείο  5 20 100,00 80,65 

2.2 Αυτόματο Ριεςόμετρο 7 50 350,00 282,25 

2.3 Oξφμετρα κορεςμοφοξυγόνου 10 40 400,00 322,58 

2.4 

Εκπαιδευτικό πρόπλαςμα για 
εκπαίδευςθ ςτθν 
καρδιοαναπνευςτικι 
αναηωογόνθςθ  5 420 2.100,00 1.693,54 

2.5 Εκπαιδευτικόσ απινιδωτισ 5 300 1.500,00 1.209,67 

2.6 Aυχενικόκολάρορυκμιηόμενο 10 17,5 175,00 141,12 
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A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσ 
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσχωρ
ίσ ΦΡΑ 

2.7 

Εκπαιδευτικι ςυςκευι 
αντιμετϊπιςθσ πνιγμοφ από 
κατάποςθ αντικειμζνου 5 300 1.500,00 1.209,67 

2.8 Mεγάλθτςάντα Α' Βοθκειϊν 7 200 1.400,00 1.129,03 

2.9 Tourniquet μειμάντα περίδεςθσ 10 50 500,00 403,23 

2.10 ςετ 6 αυχενικϊνκολάρων 7 115 805,00 649,19 

2.11 
Αςκόσςιλικόνθσ 
αναηωογόνθςθσενθλίκων 7 90 630,00 508,06 

2.12 Φουςκωτοί αερονάρκθκεσςετ 6τμχ 7 120 840,00 677,41 

2.13 Μάςκεσγια τεχνθτι αναπνοι 10 18 180,00 145,16 

2.14 Ιςοκερμικζσκουβζρτεσ  100 3 300,00 241,94 

2.15 Ριεςόμετρα Καρποφ 7 70 490,00 395,16 

2.16 ΡαιδικάΘλεκτρόδια Απινιδωτι 5 175 875,00 705,64 

2.17 Σεντόνια Μεταωοράσ Τραυματία 3 20 60,00 48,39 

2.18 Ακινθτοποιθτισ κεωαλισ 5 150 750,00 604,83 

2.19 
 

Σετ 6 ιμάντεσ «χταπόδι» για 
ακινθτοποίθςθ κφματοσ ςε ωορείο 3 109 327,00 263,70 

2.20 
Τρίγωνο εκκζνωςθσ pitagor  για 
διάςωςθ ανκρϊπων 4 100 400,00 322,58 

2.21 
Διαςωςτικό εργαλείο για  
απεγκλωβιςμοφσ 1 419 419,00 337,90 

2.22 Τρίποδασ με βαροφλκο 3 1.500 4.500,00 3.629,03 

2.23 Φακόσκεωαλισ 20 60 1.200,00 967,74 

2.24 Απινιδωτισ 3 1.900 5.700,00 4.596,77 

2.25 Σανίδα ακινθτοποίθςθσ 4 580 2.320,00 1.870,96 

2.26 Φορείο basket 4 900 3.600,00 2.903,22 

2.27 
 

Φορείο αναδιπλοφμενο κατά 
πλάτοσ, μικοσ και φψοσ με τςάντα 
μεταωοράσ 5 300 1.500,00 1.209,67 

2.28 
 

Στρϊμα κενοφ αζροσ που 
προςαρμόηεται ςε ωορείο τφπου 
καλάκι 5 680 3,400,00 2.741,93 

2.29 Φορείοδιάςωςθσsked basic 3 950 2.850,00 2.298,38 

2.30 Ρλωτιρεσ αωροφ 3 270 810,00 653,22 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
39.981,00 

 
32.242,74 
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ΤΜΘΜΑ 3 ΚΑΝΘ 

 

Α/Α 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

Τιμιμονάδασ 
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσ 
ΧωρίσΦΡΑ 

3.1 Κράνθδαςοπυςοςβεςθσ  &διαςωςθσ  40 225 9.000,00 7.258,06 

3.2 ΚράνθΟρειβαςίασ 30 70 2.100,00 1.693,54 

3.3 ΚράνθΡοταμιοφ 20 50 1.000,00 806,45 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

12.100,00 
 

9.758,06 
 

 

ΤΜΘΜΑ 4 ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσ
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσχωρ
ίσ ΦΡΑ 

4.1 Μάνικεσ 25mm  5τεμ 3 420 1.260,00 1.016,12 

4.2 ρολό 25μ ςωλινα 45mm 1 150 150,00 120,97 

4.3 
ρολά 25μ ςωλινεσ 25mm 
(Καλαμάτασ) 3 40 120,00 96,77 

4.4 
Μάνικεσ κατάςβεςθσ Φ45mm, 16 bar, 
20m με ταχυςυνδζςμουσ. 10 60 600,00 483,87 

4.5 
Μάνικεσ κατάςβεςθσ Φ65mm, 16 bar, 
20m με ταχυςυνδζςμουσ. 8 60 480,00 387,09 

4.6 
Αυλόσ κατάςβεςθσ Φ25mm 
μεταβλθτισ δζςμθσ  10 26 260,00 209,67 

4.7 
Αυλόσ κατάςβεςθσ Φ45mm 
μεταβλθτισ δζςμθσ 10 32 320,00 258,06 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
3.190,00 

 

 
2.572,58 

 

 

ΤΜΘΜΑ 5 ΣΚΘΝΕΣ 
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ΤΜΘΜΑ 6ΑΝΤΛΙΕΣ  ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

 

A/A Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσ 
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

6.1 Βενηινοκίνθτθ αντλία υψθλισ  
Ριζςεωσ πυρόςβεςθσ 4 650 2.600,00 2.096,77 

6.2 Αντλία 90 μζτρα μανομετρικά 7 1300 9.100,00 7.338,71 

6.3 Τριωαςικι τροχιλατθ  4 2.500 10.000,00 8.064,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
21.700,00 

 
17.500,00 

 

 

ΤΜΘΜΑ 7 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσςε 
€ 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

7.1 

Baofeng uv-5r ωορθτόσ dual band 
πομποδζκτθσ vhf/uhf 8w + 
μικροακουςτικό + 2θ κεραία diamond 
35cm 30 70 2.100,00 1.693,54 

7.2 
 Δυναμικό Σχοινί αναρρίχθςθσ 10 mm - 
70 m 5 130 650,00 524,19 

7.3 Βυτίο ½ τόνου 1 325 325,00 262,10 

7.4 Σετςυςτολϊν-διαςτολϊν (αντάπτορεσ) 2 65 130,00 104,83 

7.5 ΜποτριζΗϊνθ καταρρίχθςθσ 30 70 2.100,00 1.693,54 

7.6 
Ρλακζτα για αναρρίχθςθ bigwall και 
διάςωςθ απο ελαωρφ κράμα. 7 50 350,00 282,25 

7.7 Grivel Καραμπίνεραςωαλεία 60 15 1.800,00 1.451,61 

7.8 Καραμπίνερ  αςωαλείασ 60 13 780,00 629,03 

7.9 ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 90litr. 10 70 700,00 564,51 

7.10 ΣΩΣΙΒΙΑ R3 10 220 2.200,00 1.774,19 

7.11 ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ 7 97 679,00 547,58 

7.12 ΚΑΤΑΒΑΤΘΑΣ  8 20 160,00 129,03 

7.13 ΚΑΤΑΒΑΤΘΑΣ RING 5 180 900,00 725,86 

7.14 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΡΟΤΑΜΙΟΥ 15 80 1.200,00 967,74 

7.15 ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 15 40 600,00 483,87 

7.16 ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΘΣ 3 300 900,00 725,80 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 83 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσςε 
€ 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

7.17 ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 1 195 195,00 157,26 

7.18 GPS 3 100 300,00 241,93 

7.19 
Κάμερα  αποχζτευςθσ   15 
μζτρα αδιάβροχθ με μόνιτορ 2 325 650,00  524,19 

7.20 Φυδθτιρι 2 40 80,00 64,51 

7.21 Σετεργαλείων χειρόσ 1 400 400,00 322,58 

7.22 Σκαπτικά εργαλεία 10 26 260,00 209,68 

 7.23 
Μεγάωωνο  χειρόσ με λειτουργία 
ςειρινασ  5  65   325,00 

 
262,09 

7.24 Θαμνοκοπτικά μεγάλα  2      975 1.950,00 1.572,58 

 7.25 Κονταροπρίονο           2  390       780,00         
                  
629,03 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
20.514,00 

 
16.543,54 

 
 

ΤΜΘΜΑ 8   ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ  ΣΕΙΣΜΩΝ 

 

A/A 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδοσ 
ςε € 

Κόςτοσ 
(με ΦΡΑ) 

Κόςτοσχωρ
ίσ ΦΡΑ 

8.1 
Μαξιλάρια ανφψωςθσ αζροσ για 
ςειςμοφσ 20 65 1.300,00 1.048,38 

8.2 Τρίποδα αντοχισ  βάρουσ 5 τόνουσ 20 52 1.040,00 838,70 

8.3 Τρίποδα αντοχισ 1 τόνο 20 32 640,00 516,12 

8.4 
Γρφλουσ υδραυλικοφσ ανφψωςθσ από  
30 τόνουσ και άνω 5 390 1.950,00 1.572,58 

8.5 
Κρουςτικά δρζπανα θλεκτρικά  
μεςαίου τφπου 5 1.300 6.500,00 5.241,93 

8.6 
Σετ  Βενηινοπρίονα  (μεγάλο, μεςαίο 
Μικρό) 5 1.950 9.750,00 7.862,90 

8.7 Τροχόσκοπισ μπετόν 2 3.500 7.000,00 5.645,16 

8.8 Κάμερα διάςωςθσ 2 3.500 7.000,00 5.645,16 

8.9 Τθλεςκοπικό ζμβολο διάςωςθσ 3 1.500 4.500,00; 3.629,03 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
39.680,00 

 

        
32.000,00 

 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 84 

 

ΤΜΘΜΑ 9   ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ 

 

Α/Α 
 

Είδοσ 
 

Ροςότθτα 
 

ΤιμιΜονάδασ ςε € 
 

Κόςτοσ (με ΦΡΑ) 
 

Κόςτοσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

9.1 Θερμικι κάμερα απεικόνιςθσ 4 1.500 6.000,00 4.838,70 

9.2 Κιάλια νυχτόσ 4 700 2.800,00 2.258,06 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
8.800,00 

 
7.096,77 

 

 

ΤΜΘΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΟDRONE 

 

A/A Είδοσ Ροςότθτα ΤιμιΜονάδοσςε € Κόςτοσ  (με ΦΡΑ) Κόςτοσχωρίσ ΦΡΑ 

10.1 Ελικοωόρο Drone 1 3.500 3.500,00 2.822,58 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
3.500,00 

 
2.822,58 

 
 

ΤΜΘΜΑ 11.  ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE 

 

A/A Είδοσ Ροςότθτα ΤιμιΜονάδοσςε € Κόςτοσ  (με ΦΡΑ) Κόςτοσχωρίσ ΦΡΑ 

11.1 Υποβρφχιο Drone 1 5.000 5.000,00 4,032,25 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
5.000,00 

 
4.032,25 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ [ΣΔΤΓ] 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [5008] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * Σαμάρα 13, Κζρκυρα 49100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: *Γεϊργιοσ Ναοφμ, Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ] 
- Τθλζωωνο: *2661362198] 
- Θλ. Ταχυδρομείο: *pol_prostasia@pin.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): [https://pin.gov.gr/home] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι ενόσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):  
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ Νο 05 «Προμήθεια ειδών 
για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ»ΕΝΟΣ ΡΑΞΘΣ «ΛΑΕΤΘΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ 5010951 
Τα ενόσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ενόσ παρακάτω κωδικοφσ CPV: 
18000000-9  Είδθ και εξαρτιματα ρουχιςμοφ, υπόδθςθσ, αποςκευϊν 

30000000-0 Ιατρικζσ ςυςκευζσ, ωαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικισ περιποίθςθσ 

18444200-5  Κράνθ 

44482100-3  Ρυροςβεςτικοί υδροςωλινεσ 

39522530-1  ------ 

31120000-3  Γεννιτριεσ 

42122000-0 Αντλίεσ 

35110000-8  Εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ, διάςωςθσ και αςωάλειασ 
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35112000-2  Εξοπλιςμόσ διάςωςθσ και κινδφνου 

38600000-1  Οπτικά όργανα  

35613000-4  Μθ επανδρωμζνα εναζρια οχιματα 

35512400-0  Μθ επανδρωμζνα υποβρφχια οχιματα 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ] 
- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *NAI] 
ΤΜΘΜΑ 1 ΟΥΧΙΣΜΟΣ, ΤΜΘΜΑ 2 ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ, ΤΜΘΜΑ 3 ΚΑΝΘ, ΤΜΘΜΑ 4 ΣΩΛΘΝΕΣ 
ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ, ΤΜΘΜΑ 5 -----, ΤΜΘΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ, ΤΜΘΜΑ 7 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΜΘΜΑ 8 ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΣΕΙΣΜΩΝ, ΤΜΘΜΑ 9 
ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ,TMHMA 10 ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE,TMHMA 11 ΥΡΟΒΥΧΙΟ 
DRONE 
- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΣ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΕΝΟΣ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

Το πλιρεσ κείμενο του ΤΕΥΔ κακϊσ και οι οδθγίεσ ςυμπλιρωςισ του είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα 
ενόσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΘΣΥ) ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Κάκε προςωορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ρίνακα ςυμμόρωωςθσ, όπου ο κάκε προμθκευτισ κα 
απαντά ςε όλα τα ςτοιχεία των τεχνικϊν προδιαγραωϊν με παραπομπζσ και τεχνικζσ επεξθγιςεισ όπου 
απαιτείται.  

Σε περίπτωςθ δε διαωωνίασ κα πρζπει να προςδιορίηει με ςαωινεια τα ςθμεία απόκλιςθσ.  

Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμωωνοσ με τα πρότυπα ενόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να ωζρει το ςιμα CE 
όπου απαιτείται από ενόσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ. Ωσ εκ τοφτου, ο υποψιωιοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό διλωςθσ ςυμμόρωωςθσ CE. Δεκτι γίνεται ενόσ και Υπεφκυνθ 
Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι το ςχετικό πιςτοποιθτικό κα ςυνοδεφει τον 
εξοπλιςμό κατά τθν παράδοςι του.  

Στθν Τεχνικι Ρροςωορά κα δίνεται ενόσ Ρεριγραωι ενόσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και εξυπθρζτθςθσ, με 
αναωορζσ ςτον τρόπο, ςτο χρόνο ανταπόκριςθσ και ςτο τόπο παροχισ ενόσ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά ωυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθωιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ ψθωιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςωζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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αναγραωόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν ωυλλαδίων (Prospectus) του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

 ΤΜΘΜΑ 1 ΟΥΧΙΣΜΟΣ 

1 Α1 -  ΔΕΚΤΘΣ 

1.1 
Διαςωςτικά γάντια 
Τεμ. 25 

 Επίςτρωςθ παλάμθσ : Μαλακό βόϊο 
δζρμα πάχουσ 1.2 mm 

 Επίςτρωςθ δαχτφλων : Μαλακό βόϊό 
δζρμα πάχουσ 1.2 mm 

 Εςωτερικι μεμβράνθ : 100% Kevlar και 
αωρϊδεσ υλικό πάχουσ 5mm 

 Συνολικόμικοσ : 40 εκατοςτά 

 Μικοσμανςζτασ : 20 εκατοςτά 

 Μεγζκθ : απο XS ζωσ XXL 

 Ριςτοποίθςθ : Κατθγορία ΙΙΙ ςφμωωνα 
με το πρότυπο EN 388:2003 = 4244 
Εγγφθςθ 

 Εγγφθςθ καταςκευαςτι ενόσ (1) ζτουσ 

ΝΑΙ 

  

1.2 

 
 
 
 
 
Γάντιααςφαλείασ 
Τεμ. 20 

 Υλικό καταςκευισ: 49% Δζρμα 
Κατςίκασ, 22% Nylon, 14% Αωρό Polyol 8% PVC, 
3% Βαμβάκι, 3% PU, 1% Ρολυεςτζρα 

 Υλικό παλάμθσ: Δζρμα  

 Μανςζτα: Ελαςτικι SlipFit® 

 Αντοχι ενόσ τριβζσ: 1 (με μζγιςτο 4) 

 Αντοχι κοπισ από λείεσ επιωάνειεσ: 1 
(με μζγιςτο 5) 

 Αντοχι ςτο ςκίςιμο από ωκορά λόγω 
χριςθσ: 3 (με μζγιςτο 4) 

 Αντοχι ςτθ διάτρθςθ: 2 (με μζγιςτο 4) 

 Ριςτοποίθςθ: CE EN 388 

ΝΑΙ 

  

1.3 
Αδιάβροχεσςτολζσ 
Τεμ.6 

Αδιάβροχθ ολόςωμθ ωόρμα αναβατϊν μαφρου 
χρϊματοσ με αντανακλαςτικζσ λευκζσ ραωζσ, για 
μεγάλθ ορατότθτα 

ΝΑΙ 
  

1.4 

 
 
Στολζσ πυρίμαχεσ 
(χιτϊνιο και παντελόνι) 
Τεμ. 10 

Καταςκευαςμζνθ από υαλοφωαςμα με 
επικάλυψθ αλουμινίου για αντανάκλαςθ ενόσ 
κερμοκραςίασ, ςυνοδεφεται από τςάντα 
μεταωοράσ ,ςυνολικό βάροσ 14 κιλά.Κατάλλθλο 
για άτομα φψουσ 1,65- 1,90 
Ριςτοποιθμζνο κατάsolas 

ΝΑΙ 

  

1.5 
Γαλότςεσμεςαίου 
φψουσΤεμ.6 

Γαλότςα από PVC, με αντιολιςκθτικι ςόλα από 
PVC και φψοσ 33 cm 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

1.6 

ΑΒΥΛΕΣ   Ν 40 – 42  & 
43 – 46 
Τεμ. 40 

 Υλικό καταςκευισ: Αδιάβροχο δζρμα 
2.0-2.2 mm 

 Εςωτερικι επζνδυςθ: GORE-TEX® 
Performance 

 Φψοσ: 18 cm 

 Απευκυνόμενοςε: Εργαηόμενουσ ςτθ 
βιομθχανία 

 Κατάλλθλο και για: Αςτυνομικοφσ, 
Δαςονόμουσ 

 Φφλο: Άντρεσ, Γυναίκεσ 

 Εποχι: Χειμϊνασ, Καλοκαίρι, Άνοιξθ, 
Φκινόπωρο 

 Κατθγορία αςωαλείασ: S3 

 Ριςτοποίθςθ: CE EN ISO 20345:2011  
Εγγφθςθ 
Ιςχφει εκ του νόμου εγγφθςθ για 24 μινεσ για 
υλικά και εργαςιακά ελαττϊματα. Εξαιροφνται 
από τθν παροφςα εγγφθςθ τα μζρθ που 
υπόκεινται ςε ωυςικι ωκορά, π.χ. ςόλεσ.  

ΝΑΙ 

  

1.7 

 
 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ  
ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΑ 
Τεμ.35 

OliveDrab 
- Ripstop φωαςμα 65/35 πολυεςτζρα βαμβάκι 
- Κουμπίμζςθσ 
- Τςζπεσ μθροφ που αςωαλίηουν με κουμπιά 
- Ενιςχυμζνθ περιοχι ςτα γόνατα και ςτθν ζδρα 
- υκμιηόμενο μικοσ μζςθσ 
- υκμιηόμενο μπατηάκι με κλείςιμο με κορδόνι 

ΝΑΙ 

  

1.8 

 
 
 
Χιτϊνια 
Τεμ.35 

Φωαςμα  PollycottonRip-stop 
- Ελαωρυά, ανκεκτικι καταςκευι 
- Σχεδίαςθ με 4 τςζπεσ 
- Κλείςιμο με κουμπιά 
- υκμιηόμενθ μζςθ 
- Ενιςχυμζνοι αγκϊνεσ 
- υκμιηόμενα μανίκια με κουμπιά 
- Ενςωματομζνθ κζςθ για ςτυλό ςτθν τςζπθ του 
ςτικουσ 

ΝΑΙ 

  

1.9 
ΦΑΝΕΛΕΣ 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 
Τεμ.60 

Φανζλα Ανδρικι, 100% Βαμβάκι 
ΝΑΙ 

  

1.10 

Μπλοφηεστφπου POLO 
Τεμ.60 

100% βαμβακερό. 
Βάροσ  (180gr) ΝΑΙ 

  

1.11 
 
Επιγονατίδεσ 

Καταςκευαςμζνθ από υψθλισ πυκνότθτασ 
κλειςτϊν κυττάρων, κερμικά 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

Τεμ.30 διαμορωωμενόαωρό.Το πάνω μζροσ ενόσ 
επιγονατίδασ να είναι ανατομικό για να παρζχει 
μια άνετθ ςτάςθ και μια ιςχυρι δομι.Τζλοσ 
πρζπει να διακζτει δφο ελαςτικζσ ηϊνεσ για τθν 
ςτακερι τοποκζτθςθ  και εωαρμογι 

1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φακοφσκεφαλισ 
Τεμ.10 

 Τφποσ λαμπτιρα :eLED 

 Χρϊμα δζςμθσ : Λευκό ι διάχυτο 
κόκκινο 

 Επιλογζσ δζςμθσ : Ρροεςτιαςμζνο 
λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο 

 Μζγιςτθεμβζλεια : 60 m 

 Μζγιςτθζνταςθ : 65 Lumen 

 Επιλογζσλειτουργίασ :Ιςχυρό και 
χαμθλό 

 Τροωοδοςία : 3AAA Αλκαλικζσ / LR6 

 Αυτονομία : 13 ϊρεσ (high) ι 17 ϊρεσ 
(low) 

 Ρροςταςία Ρεριβλιματοσ : IP67 

 Μζγιςτο βάκοσβφκιςθσ : 10 m 

 Βάροσ : 110.50 gr 

 Διαςτάςεισ : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm 

 Ριςτοποιιςεισ : UL STD 783, UL STD 
913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 
Exia, ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC T4 

 Κατθγορία ωακοφ : Βιομθχανικόσ 
αντιεκρθκτικόσ πιςτοποιθμζνοσ κατά 
ATEX 

Ρεριεχόμενα 

 Φακόσκεωαλισ 3AAA eLEDVizion I 

 Ιμάντασ κεωαλισ βαμβακερόσ 

 3 μπαταρίεσ αλκαλικζσ 1.5 V AAA 
Εγγφθςθ 

 Εγγφθςθ καταςκευαςτι δυο (2) ετϊν 

ΝΑΙ 

  

1.13 

 
 
 
Νιτςεράδα με 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ 
Τεμ.10 

Νιτςεράδα κοςτοφμι ενόσ ςειράσ Q&S 
από PU/ Polyester με υωαςμάτινο ωορζα 
polyester. 
Εξαιρετικισ αντοχισ και ελαςτικότθτασ κοςτοφμι 
με αντανακλαςτικό ςιρίτι. Το ςακάκι ωζρει 
ενςωματωμζνθ κουκοφλα που κρφβεται ςτο 
γιακά και μανςζτεσ με 89elcro. 
Το παντελόνι ωζρει κορδόνι ςφςωιξθσ ςτθ μζςθ 
και τρουκσ ςτα μπατηάκια 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

1.14 
ΚΑΡΕΛΑ ΤΗΟΚΕΥ 
Τεμ.30 

Βαμβακερό 5ωυλλο καπζλο με ομοιόμορωθ 
πρόςοψθ και ρυκμιςτι ςτο πίςω μζροσ 

ΝΑΙ 
  

1.15 

 
Επιχειρθςιακά γιλζκα 
Τεμ.10 

Διακζτει 9 διαωορετικζσ τςζπεσ, ρυκμιηόμενα 
λουράκια και ωερμουάρ. 
Υλικό καταςκευισ: 100% Νάιλον 
Χρϊμα: Μαφρο 

ΝΑΙ 

  

1.16 
Υπνόςακοσ 
Τεμ.40 

Υπνόςακοσ αδιαβροχοσ για κερμοκραςία από -8 
ζωσ +10 Oc, μικοσ:230 cm, ωάρδοσ:75cm 
Βάροσ:1.570 γρ 

ΝΑΙ 
  

 

ΤΜΘΜΑ 2 ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ 

2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ατομικό φαρμακείο 
Τεμ.5 

 1 αυτοκόλλθτθ ταινία 2,5cmX5m 

 14 αυτοκόλλθτα επικζματα 

 2 αποςτειρωμζνοι επίδεςμοι 
100x80mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ επίδεςμοσ 
100x120mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ 
επίδεςμοσεγκαυμάτων 400x600mm 

 1 αποςτειρωμζνοσ 
επίδεςμοσεγκαυμάτων 600x800mm 

 2 επίδεςμοι 6cmX4m 

 3 επίδεςμοι 8cmX4m 

 1 επίδεςμοσ πίεςθσ 6x8cm 

 1 κουβζρτα ζκτακτθσ ανάγκθσ 
210x160cm 

 6 αποςτειρωμζνεσκομπρζςεσ 10x10cm 
χωρίσφωανςθ 

 2 τρίγωνοι επίδεςμοι 

 2 κακαριςτικά μαντιλια 

 Ψαλίδιεκτάκτου ανάγκθσ 

 1 ηευγάριγάντια μιασ χριςθσ 

 1 βιβλίο πρϊτων βοθκειϊν 

ΝΑΙ 

  

2.2 

 
 
 
Αυτόματο Ριεςόμετρο 
Τεμ.7 

 Eχει μεγάλθ LCD οκόνθ με μεγάλα 
ευανάγνωςτα ψθωία και μπλε ωωτιςμό 

 Διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ για κάκε 
λειτουργικό ςωάλμα 

 Εντοπίηει τθν αρρυκμία και εμωανίηει 
ζνδειξθ ςτθν οκόνθ 

ΝΑΙ 

  





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 91 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

 Διακζτει λειτουργία αυτόματθσ 
απενεργοποίθςθσ για εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

   Ζχει ζνδειξθ αλλαγισ μπαταρίασ ςτθν 
οκόνθ 

  Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και με 
τροωοδοτικό  

 Για περίμετρο μπράτςου από 22-30 cm 
Μεκικθμεταωοράσ 

2.3 

 
 
 
 
 
Oξφμετρα 
κορεςμοφοξυγόνου 
Τεμ.10 

ΚορεςμόσΟξυγόνου: 0% ζωσ 100% 
Εφροσ καρδιακϊν παλμϊν: 18 ζωσ 321 παλμοί 
ανά λεπτό *beats/min] 
Εφροσ ακρίβειασ κορεςμοφ: 70 – 100% SpO2 ± 2 
% 
Εφροσ ακρίβειασ καρδιακϊν παλμϊν: 20 – 250 
BPM ± 3 ψθωία 
Οκόνθ LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D 
Διαςτάςεισ: 6.9 cmx 3.7 cmx 2.6 cm 
 Λειτουργεί με τα περιςςότερα μεγζκθ δακτφλων 
παιδιϊν και ενθλίκων 

ΝΑΙ 

  

2.4 

 
Εκπαιδευτικό 
πρόπλαςμα για 
εκπαίδευςθ ςτθν 
καρδιοαναπνευςτικι 
αναηωογόνθςθ 
Τεμ.5 

 Ρρόπλαςμα ενιλικα  

 Μαλακι τςάντα μεταωοράσ που 
χρθςιμοποιείται και ωσ υπόςτρωμα 
εκπαίδευςθσ 

 Δυο (2) προςωπίδεσ ανταλλακτικζσ 

 Δυο (2) αεραγωγοφσ ανταλλακτικοφσ 

 Ζξι (6) απολυμαντικά μαντθλάκια 
κακαριςμοφ 

Ζνα (1) ηακετάκι προπλάςματοσ 

ΝΑΙ 

  

2.5 

 
 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικόσ 
απινιδωτισ 
Τεμ.5 

Διαςτάςεισ : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm 
Βάροσ : 1.5 kg 
Γλϊςςεσ : Ελλθνικά και Αγγλικά 
Μετρονόμοσ : Ενςωματωμζνοσ 
Τθλεχειριςτιριο : Αςφρματο 
ΑρικμόσΣεναρίων : Οχτϊ (8) ςενάρια 
Θλεκτρόδια Απινίδωςθσ : Ενθλίκων και  
παιδιατρικά       
Ρεριεχόμενα 

 Εκπαιδευτικόσαπινιδωτισ 

 ΘικθΜεταωοράσ και προςταςίασ 

 Ηεφγοσεκπαιδευτικϊν θλεκτροδίων 
απινίδωςθσενθλίκων 

 Ηεφγοσεκπαιδευτικϊν 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

θλεκτροδίωναπινίδωςθσ 
παιδιατρικά 

 Αςφρματο τθλεχειριςτιριο 

 Καλϊδιοτροωοδοςίασ απο ρεφμα 
πόλεωσ 
Οδθγίεσχριςθσ 

2.6 

 
 
 
 
 
Aυχενικόκολάρο 
Τεμ.10 

Για τθν απόλυτθ ακινθτοποίθςθ του αυχζνα ςε 
ενιλικεσ αςκενείσ με υποψία καταγμάτων ςτθ 
ςπονδυλικι ςτιλθ ι ςε μεταωορζσ ρουτίνασ που 
απαιτοφν προλθπτικι ακινθτοποίθςθ. 
ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ 

 Διαςτάςεισ : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm 

 Βάροσ : 0.20 kg 

 Επιλογζσρφκμιςθσ :Δεκαζξι (16) 
ρυκμίςεισ 

 Υλικόκαταςκευισ :Ρολυπροπυλζνιο 

 Εςωτερικιεπζνδυςθ :Ρολυαικυλζνιο 
Χρϊμα :Λευκό – γκρί 

NAI 

  

2.7 

 
Εκπαιδευτικι ςυςκευι 
Act+Fast αντιμετϊπιςθσ 
πνιγμοφ από κατάποςθ 
αντικειμζνου 
Τεμ.5 

 Act Fast γιλζκο από 92elcro92e 
(πλενόμενο) 

 PVC αςκόσ 

 Αεραγωγόσ 

 10x Αντικείμενα κατάποςθσ 

 Οδθγίεσχριςθσ 

 Τςάντα μεταωοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.8 
Μεγάλθτςάντα 
Α’Βοθκειϊν 
Τεμ.7 

Μεγάλθ χωρθτικότθτα άνω των 40 λίτρων. 
Γίνεται με αςωάλεια θ αποκικευςθ του 
απαιτοφμενου ιατρικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 
επείγουςα υποςτιριξθ ενόσ ηωισ.  Διακζτει 
εςωτερικζσ αποςπϊμενεσ κικεσ με διαωανι 
πρόςοψθ για γριγορθ αναγνϊριςθ  
περιεχομζνου οι οποίεσ κα ςτερεϊνονται ςτα 
τοιχϊματα του ςάκου μα ταινίεσ 92elcro 
χρϊματοσ  κόκκινου με ανακλαςτικζσ ταινίεσ. 
Επιλζον  διακζτει ενιςχυμζνουσ ιμάντεσ όμου. 

ΝΑΙ 

  

2.9 
Tourniquet με ιμάντα 
περίδεςθσ 3,8cm 
Τεμ.10 

 4 cm ωάρδοσιμάντα περίδεςθσ 

 Σφςτθμα ταχεία απελευκζρωςθσ που 
επιτρζπει τθν ταχεία εωαρμογι 

 Χαμθλό προωίλ, ελάχιςτο βάροσ και μζγιςτθ 
αντοχι 
25% χαμθλότερο βάροσ από το απλό 
SOFTourniquet και μικρότερο μζγεκοσ για 
ευκολότερθ τοποκζτθςθ ςτον ατομικό 

ΝΑΙ 
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Ραρα/μπι 

εξοπλιςμό 

2.10 

Σετ 6 αυχενικϊν 
κολάρων όλων των 
διαςτάςεων (ενθλίκων, 
παιδικϊν, βρεφικϊν) 
Τεμ.7 

  Μονοκόμματθ καταςκευι για μζγιςτθ αντοχι 
-Εφκολο ςφςτθμα διαβάκμιςθσ μεγεκϊν 
-Διαωορετικό χρϊμα το κάκε μζγεκοσ για 
γριγορθ αναγνϊριςθ 
-Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερθ 
αποκικευςθ – μεταωορά 

ΝΑΙ 

  

2.11 

Αςκόσ ςιλικόνθσ 
αναηωογόνθςθσ 
ενθλίκων 
Τεμ.7 

 Νζα απλι βαλβίδα αςκενι ςχεδιαςμζνθ     
             με ζνα διάωραγμα βαλβίδασ. 

 Διαωανι ςακοφλα ςιλικόνθσ. 

 Θ Ambu βαλβίδα PEEP μπορεί να    
τοποκετθκεί      απευκείασ χωρίσ τθ χριςθ των 
ςυνδζςμων. 

 Αποςτειρϊςιμο ζωσ 134 º C. 

 Διαωανισ μάςκα προςϊπου ςιλικόνθσ. 

 Θ νζα βαλβίδα αςκενοφσ είναι ςυμβατι 
με το Ambu Mark III τεχνθτισ αναπνοισ 

ΝΑΙ 

  

2.12 

 
 
Φουςκωτοί 
αερονάρκθκεσ ςετ 6 
τεμαχίων 
Τεμ.7 

 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 86.0 x 37.0 cm 

 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 69.5 x 37.0 cm 

 Αερονάρκθκασ ποδιοφ 42.0 x 37.0 cm 

 Αερονάρκθκασ χεριοφ 74.0 x 53.0 cm 

 Αερονάρκθκασ χεριοφ 64.0 x 46.0 cm 

 Αερονάρκθκασ χεριοφ 37.0 x 42.0 cm 
Θικθμεταωοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.13 

 
 
 
 
 
Μάςκεσγια τεχνθτι 
αναπνοι 
Τεμ.10 

 Καταςκευαςμζνθ απο 100% ςιλικόνθ 

 Διάωανθ καταςκευι που επιτρζπει τθν 
παρακολοφκθςθ του αςκενι 

 Άριςτθ αεροςτεγισ εωαρμογι ςτο 
πρόςωπο του αςκενι 

 Εφκολθ ςτον κακαριςμό, μπορεί να 
αποςτειρωκεί ςε κλίβανο 

 Συνδετικό 15/22 mm ςυμβατό με όλουσ 
ενόσ αςκοφσ αναηωογόνθςθσ 

 Ανκεκτικι καταςκευιγια μακροχρόνια 
χριςθ 
Δεν περιζχειλάτεξ 

ΝΑΙ 

  

2.14 

 
 
Ιςοκερμικζσκουβζρτεσ 
Τεμ.100 

Εςωκερμικι κουβζρτα ζκτακτθσ ανάγκθσ-
πρϊτων βοθκειϊν αλουμινίου αδιάβροχθ. 
Είναι καταςκευαςμζνθ από αλουμίνιο 
επεξεργαςμζνο με ατμό ωφλλο PE, θ οποία 
μονϊνει και αντανακλά άριςτα τθ κερμότθτα 

ΝΑΙ 

  

http://www.ambu.com/corp/products/clinical_studies/ambu%C2%AE_mark_lll.aspx
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του ςϊματοσ 

2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΙΕΣΟΜΕΤΑ ΚΑΡΟΥ 
Τεμ.7 

o Κλινικϊσ πιςτοποιθμζνο από τθν 
Ευρωπαϊκι Εταιρεία Υπζρταςθσ 

o Εφκολθ χριςθ με ζνα κουμπί μόνο 
o Με ανίχνευςθ ακανόνιςτων 

καρδιακϊν παλμϊν (αρρυκμία) 
o Με οδθγό ςωςτισ τοποκζτθςθσ του 

πιεςομζτρου ςτον καρπό 
o Με ζνδειξθ ςτθν οκόνθ εάν θ πίεςθ 

είναι εκτόσ των ωυςιολογικϊν ορίων 
o Με τεχνολογία ανίχνευςθσ κίνθςθσ 

ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια ενόσ 
μζτρθςθσ 

Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να 
εωαρμόηει ςε όλουσ ενόσ χριςτεσ 
o Μνιμθ 60 μετριςεων με 

θμερομθνία, ϊρα & μζςο όρο 
Με ελλθνικζσ οδθγίεσ χριςθσ &εγγυθςθ 3 
χρονια 

ΝΑΙ 

  

2.16 

ΡΑΙΔΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ 
ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ 
Τεμ.5 

Ανταλλακτικά θλεκτρόδια για τον απινιδωτιME-
PAD. (για παιδιά) ΝΑΙ 

  

2.17 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΤΑΥΜΑΤΙΑ 
Τεμ.3 

 Μετακίνθςθ και διάςωςθ μαηικϊν 
καταςτροωϊν. 
Μιασ χριςθσ λόγο του μικροφ κόςτουσ 

 Μικρόμζγεκόσ 

 Χωρίσ λατζξ 

 Χρϊμα: Χακί 

ΝΑΙ 

  

2.18 

 
 
 
 
 
 
Ακινθτοποιθτισ κεφαλισ 
Τεμ.5 

Μοναδικόσ ςχεδιαςμόσ με ανατομικό ςχιμα 
• Κατάλλθλο για χριςθ με ενόσ περιςςότερεσ 
ςανίδεσ ακινθτοποίθςθσ 
• Άριςτθ ελαςτικι ικανότθτα που επιτρζπει τθν 
απορρόωθςθ των κραδαςμϊν 
• Στακερι εωαρμογι με ιμάντεσ και Velcro 
• Εςοχζσ ςτα μαξιλάρια για τθν επίβλεψθ 
ενόσωτιαίασ περιοχισ 
• Κατάλλθλο για χριςθ ςε ενιλικεσ και παιδιά 
• Αδιάβροχο, δεν απορροωάει αίμα και άλλα       
οργανικά υγρά 
• Εφκολο ςτον κακαριςμό 
• Βάροσ: 1.5kg 

ΝΑΙ 
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• Εγγφθςθ καταςκευαςτι ενόσ (1) ζτουσ 

2.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σετ ιμάντεσ «χταπόδι» 
για ακινθτοποίθςθ 
κφματοσ ςε φορείο 
Τεμ.3 

 Οι ιμάντεσ «χταπόδι» για ακινθτοποίθςθ 
κφματοσ είναι ζνα 
ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του ςϊματοσ κατά 
κφριο λόγο για χριςθ 
μεωορεία(Spineboards). 

 Οι 6 ιμάντεσ περνάνε μζςα από το 
ωορείο και να αςωαλίςουν τον αςκενι ενϊ 
οι ιμάντεσ είναι 
από υψθλισ αντοχισ 95elcro. 

 Οι ιμάντεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ . 

 Φτιαγμζνο 
από πολυπροπυλζνιο και διατίκεται 
ςε πολυχρωμία όπου κάκε ιμάντασ ζχει 
διαωορετικό χρϊμα ζτςι ϊςτε ςε 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ να μπορεί ο 
διαςϊςτθσ να ξεχωρίηει τον κάκε ιμάντα και 
να υπάρχει άμεςθ τοποκζτθςθ του. 

 Καταςκευαςμζνα από πολυπροπυλζνιο το 
οποίο τα κακιςτά ιδανικά ςτο να μθ 
λερϊνονται από τα ςωματικά υγρά του 
αςκενι. 

 Ζρχονται ςε πορτοκαλί τςάντα μεταωοράσ. 
Ρλζνεται ςτο πλυντιριο 

ΝΑΙ 

  

2.20 

Τρίγωνο εκκζνωςθσ 
pitagor για διάςωςθ 
ανκρϊπων 
Τεμ.4 

Μζγιςτθ ςτακεροποίθςθ  του κφματοσ με porpes 
και μζγιςτθ δφναμθ κακζλκυςθσ 200KN 
 

ΝΑΙ 

  

2.21 

Διαςωςτικό εργαλείο 
για απεγλωβιςμοφσ 
Τεμ.1 

Λοςτόσ απεγκλωβιςμοφ (HalliganTool) 
 ΝΑΙ 

  

2.22 

Τρίποδασ με βαροφλκο 
Τεμ.3 

Διαςωςτικόσ  τρίποδασ με 
βαροφλκο,τθλεςκοπικά πόδια αλουμινίου. 
Μζγιςτο βάροσ ανφψωςθσ 350 kg 

ΝΑΙ 

  

2.23 

Φακόσκεφαλισ 
Τεμ.20 

Φακόσ IP67 εξαιρετικά ανκεκτικόσ από μεγάλο 
φψοσ,   
ωωτεινότθτα από 300 Lumens 

ΝΑΙ 

  

2.24 

 
 
 

Επαναωορτιηόμενθ μπαταρία λικίου 
Βάροσ 2 kg , με μπαταρία και θλεκτρόδια 
απινίδωςθσ 

ΝΑΙ 
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Απινιδωτισ 
Τεμ.3 

Αυτονομία δφο ετϊν θ τριάντα ςοκ θ 360 J θ 210 
λεπτά ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
Μεταβλθτι ενζργεια από 150—360 J. 
Δφο ηεφγθ θλεκτρόδια απινίδωςθσ για χριςθ ςε 
αςκενείσ άνω των 8 ετϊν. 
Εγγφθςθ οκτϊ(8) ετϊν 
Οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά 

2.25 

 
 
ςανίδα ακινθτοποίθςθσ 
τεμ.4 
 

Μικοσ: 183.0cm 
Ρλάτοσ: 44.50cm 
Φψοσ:5.50cm 
Βάροσ: 8.00kg 
Μζγιςτο ωορτίο:180.0kg 
Αρικμόσ χειρολαβϊν:14 
Υλικό καταςκευισ : LLPE 

ΝΑΙ 

  

2.26 

 
 
 
ωορείο basket 
τεμ.4 

Μικοσ: 215.0cm 
Ρλάτοσ: 64.0cm 
Φψοσ: 19.00cm 
Βάροσ: 17.0cm 
Μζγιςτο ωορτίο: 280.0cm 
Αρικμόσ χειρολαβϊν: 12 
Σκελετόσ: Αλουμίνιο 
Κζλυωοσ: Ρολυαικυλζνιο EPDM 

ΝΑΙ 

  

2.27 

 
 
 
 
Φορείο αναδιπλοφμενο 
κατά πλάτοσ, μικοσ και 
φψοσ με τςάντα 
μεταωοράσ 
Τεμ.5 
 

Υλικό πλαιςίου: Αλουμίνιο 
Υλικό υωάςματοσ : νάυλον 600D με επικάλυψθ 
Spentex 
Βάροσ: 6.5kg 
Μικοσ: 201.0cm/100.0cm διπλωμζνο 
Ρλάτοσ: 40.0cm/10.5cm διπλωμζνο 
Φψοσ: 14.0cm/16.5cm διπλωμζνο 
Μζγιςτο ωορτίο: 170.0kg 
Δυνατότθτα αναδίπλωςθσ: Τζςςερα ςθμεία 
(κατά μικοσ και πλάτοσ) 
Ρεριεχόμενα: Φορείο τετράςπαςτοSTX 122 
Δυο (2) ηϊνεσ πρόςδεςθσ αςκενοφσ 

ΝΑΙ 

  

2.28 

Στρϊμα κενοφ αζροσ που 
προςαρμόηεται ςε 
ωορείο τφπου καλάκι 
Τεμ.5 

Διαςτάςεισ: 203.0x94.0cm 
Βάροσ: 4.2kg 
Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ζωσ +55°C 
Ρεριεχόμενα: Στρϊμα κενοφ Res-Q-MattPlus 

ΝΑΙ 
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2.29 

 
 
 
 
Φορείο διάςωςθσ 
skedbasic 
Τεμ.3 

Βάροσ : 7.73 Kg 
NSN : 6530-01-260-1222 
Φορείο διάςωςθσ Sked ςε πορτοκαλί χρϊμα 
Σακίδιο μεταωοράσ ενόσCordura 
Ιμάντασ οριηόντιασ ανφψωςθσ 
Ιμάντασ κάκετθσ ανζλκυςθσ 
Σχοινί 
Καραμπίνερ αςωαλείασ 
Αποςπϊμενεσ λαβζσ 

ΝΑΙ 

  

2.30 

Ρλωτιρεσ αωροφ 
Τεμ.3 
 

Ρλωτιρεσ για επίπλευςθ των ςανίδων 
ακινθτοποίθςθσ 
Κατά ενόσ επιχειριςεισ διάςωςθσ ςε υγρό 
ςτοιχείο 

ΝΑΙ 

  

 

ΤΜΘΜΑ 3 ΚΑΝΘ 

3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κράνοσδαςοπυρόςβεςθσ  
&διάςωςθσ 
Τεμ.40 

Εδικα  ςχεδιαςμζνο για δαςοπυρόςβεςθ και 
διάςωςθ 
Διακζτει ανακλαςτικζσ λωρίδεσ ,χρϊματοσ 
κιτρίνου  ςφμωωνα με  με το ENISO 20471:2013 
και να είναι καταςκευαςμζνεσ από 65% φωαςμα 
και 35% πολυεςτζρα και να ςυμμορωϊνονται με 
το ΕΝ 471, ΕΝ 469 και ΕΝ 533 
Υποςτθρίηει τθν προςαρμογι μάςκασ – κράνουσ 
– ςυνδυαςμό με μάςκεσ ολόκλθρου προςϊπου.           
Ριςτοποιιςεισ κράνουσ :  
ΕΝ 16471 : 2014 Δαςοπυρόςβεςθσ 
ΕΝ 16473 : 2014 Τεχνικισ Διάςωςθσ 
ΕΝ 12492 : 2012 Ορεινισ Διάςωςθσ 
Ρροςτατευτικά γυαλιά υψθλισ ποιότθτασ με 
αντιχαρακτικι επεξεργαςία, πιςτοποιθμζνα για 
πυροςβεςτικι χριςθ ςφμωωνα με το ΕΝ 166 και 
να ωζρει τα ςφμβολα Β,9,Κ.Ριςτοποιθμζνο ενόσ 
ςφμωωνα με το ΕΝ 14458 και να ωζρει τα 
ςφμβολα(+),Θ,Κ,Ν,Ω, για τθν προςταςία των 
οωκαλμϊν από καπνοφσςκόνθ και κραφςματα 
Μζγεκοσ : Ζνα μζγεκοσ (onesize) με 
ρυκμιηόμενθ εςωτερικι ςτεωάνθ 52 ζωσ 64 cm 
Διαςτάςεισ : 240.0 (Ρ) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Y) 

ΝΑΙ 
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Ραρα/μπι 

mm 
Βάροσ κράνουσ : 780 gr 
Εξωτερικό κζλυωοσ : Ρολυαμίδιο με υαλονιματα 
Εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ : Ρυρίμαχο και 
πλενόμενοκεωαλόδεμα 4 ςθμείων, υποςιάγωνο 
με πόρπθ ταχείασ απαςωάλιςθσ, δίχτθ κεωαλισ 
Kernel/Viscose 
Σφςτθμα εξαεριςμοφ :Συνεχϊσρυκμιηόμενο 

3.2 

 
 
 
 
 
Κράνθορειβαςίασ 
Τεμ.30 

EPP πυρινα ςε ςυνδυαςμό με ζνα μερικό 
HardShell 
Εργονομικό άνετο εςωτερικό 
Μεγάλα ανοίγματα εξαεριςμοφ για καλι 
κυκλοωορία αζρα και απαλλαγι κερμότθτασ 
Εξαιρετικά ελαωρφ, μινιμαλιςτικό ςφςτθμα 
ρφκμιςθσ 
Ολοκλθρωμζνοσ, πλιρωσ ρυκμιηόμενοσ ιμάντασ 
για βζλτιςτθ εωαρμογι 
2 κλιπ ςτο μπροςτινό μζροσ και ελαςτικό βρόχο 
για τθ ςτερζωςθ ενόσ προβολζα 
Ριςτοποίθςθ: EN 12492:2012 

ΝΑΙ 

    

3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κράνθ ποταμοφ 
Τεμ.20 

Ζνα μζγεκοσ ταιριάηει περιςςότερο με τθν 
αςωάλεια ςτο νερό. 
Το ςφςτθμα ρυκμίςεωσ  κατόπτρων με 
ραβδϊςεισ, ρυκμίηει το κενό με τθν απλι 
περιςτροωι ενόσ κουμπιοφ. 
Ταιριάηει ςτο κεωάλι 53-62 cm. 
Ζνα ρυκμιηόμενο λουράκι για το πθγοφνι που 
εξαςωαλίηει  άνεςθ και αςωάλεια. 
Τα μαξιλαράκια βελοφδου ςε βαςικά ςθμεία 
ςφνδεςθσ παρζχουν επιπλζον άνεςθ. 
Τα τακάκια είναι ςτακερά, . Αν υποςτοφν ηθμιά , 
είναι εφκολο να αντικαταςτακοφν. 
Ζξι κφρεσ αεριςμοφ/αποςτράγγιςθσ επιτρζπουν 
τθν είςοδο αζρα και τθν ζξοδο του νεροφ. 
Ρλαςτικό κζλυωοσ ABS είναι  ελαωρφ και 
ανκεκτικό. 
Κολλθμζνο ςε επζνδυςθ αωροφ EVA, . 
Ρλθρεί τα 1385 πρότυπα για τθν αςωάλεια  
νεροφ. 
Ριςτοποίθςθ: EN 1385:2012,  
Υλικό κελφωουσ: πλαςτικό ABS 
Υλικό επζνδυςθσ: αωρόσ κλειςτοφ κυττάρου 
EVA. 
φκμιςθ: ρφκμιςθ διόρκωςθσ 

ΝΑΙ 

    





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 99 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

Κάλυψθ αυτιοφ: όχι 
Χαρακτθριςτικά: 6 οπζσεξαεριςμοφ 
/αποςτράγγιςθσ 

  

 
ΤΜΘΜΑ 4  ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

  

4.1 

 
 
Μάνικεσ 25mm 
Τεμ.3 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι 
Αντοχι ςε Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν 
Εξαςωάλιςθ Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι 
τουτφπου Ριςτοποίθςθσ ςεΚάκεΣωλινα 

ΝΑΙ 

    

4.2 

ρολό 25μ ςωλινα 45mm 
τεμ.1 

8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι 
Αντοχι ςε Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν 
Εξαςωάλιςθ Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι 
τουτφπου Ριςτοποίθςθσ ςεΚάκεΣωλινα 

ΝΑΙ 

    

4.3 

ρολά 25μ ςωλινεσ 
25mm 
τεμ.3 

(Καλαμάτασ) 

ΝΑΙ 

    

 
4.4 

 
Μάνικεσ κατάςβεςθσ 
Φ45mm 
Τεμ.10 

16 bar, 20m με ταχυςυνδζςμουσ. 
8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι 
Αντοχι ςε Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν 
Εξαςωάλιςθ Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι 
τουτφπου Ριςτοποίθςθσ ςεΚάκεΣωλινα 

ΝΑΙ 

  

4.5 

 
Μάνικεσ κατάςβεςθσ 
Φ65mm 
Τεμ.8 

16 bar, 20m με ταχυςυνδζςμουσ. 
8-16 bar, με Ενιςχυμζνθ Επζνδυςθ, Εξαιρετικι 
Αντοχι ςε Θερμοκραςίεσ. 
Eξωτερικι Ρλζξθ ιδιαίτερα Ρυκνι, για τθν 
Εξαςωάλιςθ Αυξθμζνθσ Αντοχισ. Αναγραωι 
τουτφπου Ριςτοποίθςθσ ςεΚάκεΣωλινα 

ΝΑΙ 

  

4.6 

Αυλόσ κατάςβεςθσ 
Φ25mm 
Τεμ.10 

μεταβλθτισ δζςμθσ 

ΝΑΙ 

  

4.7 

Αυλόσ κατάςβεςθσ Φ 45 
mm 
Τεμ.10 

μεταβλθτισ δζςμθσ 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 100 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

 

ΤΜΘΜΑ 5 ΣΚΘΝΕΣ 

--------- 

ΤΜΘΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

6.1 

βενηινοκίνθτθ αντλία 
υψθλισ πιζςεωσ 
πυρόςβεςθσ 
τεμ.4 

Αντλία Νεροφ Βενηινοκίνθτθ 13 hp Υψθλισ 
Ριζςεωσ Ρυρόςβεςθσ 
 Αντλία πυρόςβεςθσ ωορθτι, βενηινοκίνθτθ, 
τετράχρονθ, 6hp, αυτονομία 2h, μζγιςτο 
μανομετρικό φψοσ κατάκλιψθσ 90m 

ΝΑΙ 

  

6.2 

 
 
 
 
 
αντλία 50V, 90 μζτρα 
μανομετρικό, TOTAL-
HEAD 90m 
τεμ.7 

Στόμιο αντλίασ: 50mm (2'') 
Σπείρωμα: Αρςενικό 
MAXΜανομετρικό: 90m 
Ραροχι: 500Lt/min 
MAX Αναρρόωθςθ: 8m 
Τφποσ κινθτιρα: Αερόψυκτοσ 4 χρονοσ 
βενηινοκινθτιρασ  
Κυβιςμόσ: 181cc 
Ιπποδφναμθ: 6,0HP 
Καφςιμο: Αμόλυβδθ βενηίνθ 
Χωθτικότθτα δοχείου καυςίμου: 3,8lt 
Μζκοδοσ εκκίνθςθσ: Αυτόματθ χειρόμιηα 
Βάροσ: 34 Kg 

ΝΑΙ 

  

6.3 

 
 
 
 
Γεννιτρια 
Τεμ.4 

Τριωαςικι τροχιλατθ 
Ρετρελαιοκίνθτθ 
Ιςχφ 10 kwa 
Τάςθ 220 V 
Από 15  HP 
Στακεροποιθτι τάςεωσ ,ςυμπεριλαμβανόμενθ 
μπαταρία κίνθςθσ 
Στο τριωαςικό τάςθ 380 volt 
3.000 Στροωζσ 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 101 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

 

ΤΜΘΜΑ 7  EΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

7.1 

 
 
 
 
ΦΟΘΤΟΣ 
ΡΟΜΡΟΔΕΚΤΘΣ 
τεμ.30 

Από 8V 
Λειτουργία ςτισ ηϊνεσ Vhf / Uhf 
Από 136 – 174 MGH 
Από 400 – 470 MGH / Uhf 
Διπλι ζνδειξθ ςυχνότθτασ 
Μπαταρία λικίου από 3,6 ΑΘ 
Επιτραπζηια ταχυωόρτθςθ 
Μικροακουςτικό 
Ρλιρεσ ςετ υπότονωνCTCSS/DCS ςε εκπομπι και 
λιψθ 

NAI 

  

7.2 

ΔΥΝΑΜΙΚΠ ΣΧΟΙΝΙ 
ΑΝΑΙΧΘΣΘΣ 
Τεμ.5 

Δυναμικό ςχοινί  αναρρίχθςθσ 10mm-70m 

ΝΑΙ 

  

7.3 

ΒΥΤΙΟ ½  ΤΟΝΟΥ 
Τεμ.1 

Βυτίο μιςοφ τόνου χρϊματοσ μαφρο 

ΝΑΙ 

  

7.4 

ΔΙΚΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΝΕΣ-
ΣΕΤ  ΣΥΣΤΟΛΩΝ –
ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ 
Τεμ.2 

Ειςαγωγι νεροφ με ταχυςφνδεςμο Φ45 ςε δφο 
κρουνοφσ με ταχυςφνδεςμο Φ25  
 ΝΑΙ 

  

7.5 

ΜΡΟΤΙΕ ΗΩΝΘ 
ΚΑΤΑΙΧΘΣΘΣ 
Τεμ.30 

Ηϊνθ καταρρίχθςθσ εξοπλιςμζνθ με δφο 
πόρπεσ.Σθμεία πίεςθσ επενδυμζνα με μαλακό 
φωαςμα 
υκμιηόμενοσ βρόχοσ ποδιϊν 

ΝΑΙ 

  

7.6 

ΡΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΙΧΘΣΘ 
Τεμ.7 

Ρλακζτα με οπζσ αντοχισ 45 ΚΝ, πιςτοποίθςθ  
CEEN 795/B, 3 υποδοχζσ καραμπίνερ ςτο πάνω 
μζροσ και 5 υποδοχζσ καραμπίνερ ςτο κάτω 
μζροσ. 
Βάροσ από 160 γραμμάρια 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 102 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

7.7 

GRIVEL 
ΚΑΑΜΡΙΝΕΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Τεμ.60 

Καραμπίνερ αςωάλειασ αλουμινίου για 
καταρρίχθςθ 

ΝΑΙ 

  

7.8 

ΚΑΑΜΡΙΝΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τεμ.60 

Υψθλι αντοχι και ανκεκτικότθτα ( 52 ΚΝ ) 
Βάροσ 250g 8,80Z 
Διόπτρα Ι: 1877 
Μείηονα άξονα ( ΚΝ ) : 52 
Μικροφ άξονα ( ΚΝ ): 18 

ΝΑΙ 

  

7.9 

 
 
 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 90litr. 
Τεμ.10 
 

Σακίδιο μεγάλθσ αντοχισ καταςκευαςμζνο από 
ενιςχυμζνο υλικό  
Ράτοσ ενιςχυμζνου πάχουσ 
Αποςπϊμενο ςφςτθμα πλάτθσ 
Ιμάντεσ ϊμου από διάτρθτο υλικό για καλφτερο 
εξαεριςμό 
Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ Ι Χ 4ψμβγ 
Υλικό: Ενιςχυμζνο βινφλιο 280Η 

ΝΑΙ 

  

7.10 

ΣΩΣΙΒΙΑ ΤΥΡΟΥ R3 
Τεμ.10 

Αυτόματθ μπουκάλα διοξειδίου πλιρωςθσ αζρα 
Φυςθτιρα πλιρωςθσ αζρα 
Σωυρίχτρα 
Ανακλαςτικζσ ταινίεσ 
Ιςχυρόσ ιμάντασ ανφψωςθσ 

ΝΑΙ 

  

7.11 

ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ 
Τεμ.7 
 

Διάμετροσ 11mm 
Στατικζσ αντοχισ 35,6 ΚΝ 
Βάροσ ανά μζτρο 74,69/m 
CEEN1891 : 1998 – TypeA 

ΝΑΙ 

  

7.12 

ΚΑΤΑΒΑΤΘΕΣ ΤΥΡΟΥ 
ΟΚΤΑΙ 
Τεμ.8 

Βάροσ από 80γραμμάρια 
Δυναμθ 15kN (3372ldf) 

ΝΑΙ 

  

7.13 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΒΑΤΘΕΣ RING 
Τεμ.5 

Συςκευι αςωάλιςθσ με υποβοθκοφμενθ 
επιβράδυνςθ για ςχοινιά από 8,9 ζωσ 11 χιλ. 
 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε όλα τα μονά 
δυναμικά ςχοινιά από 8,9 ζωσ 11 χιλ τθσ αγοράσ 
(ιδανικό για ςχοινιά από 9,4 ζωσ 10,3 χιλ). 
Συμπαγζσ και ελαωρφ,  
Για 8,9 μζχρι 11 χιλ μονά ςχοινιά 
3 χρόνια εγγφθςθ 
Βάροσ : από 170 γρ 
Υλικά: 
- πλευρικζσ πλάκεσ αλουμινίου 
- πλάκα τριβισ από ανοξείδωτο ατςάλι 
- ενιςχυμζνθ λαβι από νάιλον 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

 

7.14 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 
ΡΟΤΑΜΟΥ 
Τεμ.15 

Ατομικό ςχοινί ποταμοφ με ηϊνθ μζςθσ ταχείασ 
απελευκζρωςθσ 

ΝΑΙ 

  

7.15 

ΜΑΣΚΕΣ 
ΔΑΣΟΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 
Τεμ.15 

Ειδικι ςυςκευι διαωυγισ  
 αποτελεςματικι αναπνευςτικι προςταςία  
Μικρι ςε όγκο και πρακτικι ΝΑΙ 

  

7.16 

 
 
 
 
 
ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΘΣ 
Τεμ.3 

Τζςςερεισ μπάντεσ 29 – 50 – 144 – 440 MHZ 
Ανεξάρτθτθ λειτουργία ςε δφο κανάλια 
Ιςχφσ εξόδου 50wattςε μπάντα 29 – 50 -144 
Ιςχφσ εξόδου 35wattςτα 430 MHZ 
Ζωσ 1.000 κανάλια μνιμθσ 
Ευανάγνωςτθ οκόνθ LCD 
Δυνατότθτα αναμετάδοςθσ από μπάντα ςε 
μπάντα 
Σφςτθμα 50 τόνων CTC 55 / 104 τόνων DCS 
Δυνατότθτα βολικισ απομακρυςμζνθσ 
τοποκζτθςθσ τθσ πρόςοψθσ 

ΝΑΙ 

  

7.17 

ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΔΙΑΣΩΣΘΣ 
Τεμ.1 

Εφκολο ςτθν χριςθ και ανκεκτικό. 
Καταςκευαςμζνο από ιμάντεσ πολυεςτζρα 
50mm ραμμζνουσ μεταξφ τουσ με ανκεκτικι 
κλωςτι πολυεςτζρα. 
Τζλεια εωαρμογι γφρω από το ςϊμα 

ΝΑΙ 

  

7.18 

GPS 
Τεμ.3 

GPSTRAKER  με μπαταρία από 5.000 mAh 

ΝΑΙ 

  

7.19 

 
 
 
 
ΚΑΜΕΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
Τεμ.2 

Κάμερα αποχζτευςθσ 15 μζτρα 
Λεπτι διάμετροσ ( 8,5 mm ), για εφκολθ 
πρόςβαςθ ςε ςτενζσ περιοχζσ επικεϊρθςθσ 
Τεχνολογία ταχυςυνδζςμου για απλι και 
γριγορθ αλλαγι καλωδίου τθσ κάμερασ και 
ςυμπαγισ ωφλαξθ τθσ ςυςκευισ 
Αιςκθτιρασ επιτάχυνςθσ ςτθν κεωαλι κάμερασ 
για τθν χριςθ τθσ λειτουργίασ ” upisup” 
Φωτεινι ωωτοδίοδοσ( LED ) για τον ωωτιςμό 
ςκοτεινϊν ςθμείων 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

7.23 

 
 
ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΧΕΙΟΣ 
Τεμ.5 

Ιςχφσ ςτα 15W μζχρι 40W 
Εμβζλεια ωωνισ 1Kmκαι ζνταςθ ρυκμιηόμενθ 
Λειτουργεί με μπαταρίεσ 
Αυτονομία 8 – 9 ϊρεσ 
Καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό υλικό ΑΒS 
Λειτουργία ςειρινασ 

ΝΑΙ 

  

7.24 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΤΙΚΟ 
Τεμ.2 

Κυβιςμόσ 53cc 
Ιπποδφναμθ 20KW ( 270 HP ) 
εηερβουάρ 1,1 lt 
Ρλάτοσ κοπισ 42 cm 
Σφνκθμα κοπισ tag&go 

ΝΑΙ 

  

7.25 

ΚΟΝΤΑΟΡΙΟΝΟ 
Τεμ.2 

Κινθτιρασ 2χρονοσ 
Κυβιςμόσ 26,3 cc 
Καλάμι 2,22 cm 
Λάμα 25  

ΝΑΙ 

  

 

ΤΜΘΜΑ 8  ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ  ΣΕΙΣΜΩΝ 

8.1 

ΜΑΞΙΛΑΙΑ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 
ΑΕΑ 
Τεμ.20 

Γριγορθ ταχφτθτα ανφψωςθσ 
Δφναμθ ανφψωςθσ 1 – 68Τ 
Φψοσ ανφψωςθσ 30 εκατ., δφο που 
επικαλφπτουν μζχρι 100 εκατ. 
Άριςτθ αντιςτατικι, αντίςταςθ ρωγμϊν 

 
 
 

ΝΑΙ 
  

8.2 

ΤΙΡΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΘΣ 
ΒΑΟΥΣ 5 ΤΟΝΩΝ 
Τεμ.20 

Τρίποδασ ςτιριξθσ 5 tonβαρζοσ τφπου 
Ελάχιςτο φψοσ: 390 mm 
Μζγιςτο φψοσ: 660mm 
Βάροσ: 9Kg 

ΝΑΙ 

  

8.3 

ΤΙΡΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΘΣ 1 
ΤΟΝΟΥ 
Τεμ.20 

Στιβαρι καταςκευι χάλυβα, μοναδικόσ 
ςχεδιαςμόσ ποδιοφ για μεγαλφτερθ ςτιριξθ και 
ςτακερότθτα 
υκμιηόμενο φψοσ 
Ελάχιςτο φψοσ: 287 χιλιοςτά 
Μζγιςτο ωορτίο: 1tn 
Μζγιςτοφψοσ: 420 χιλιοςτά 

ΝΑΙ 

  





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 105 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

8.4 

ΓΥΛΛΟΣ ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ 
ΑΝΥΨΩΣΘΣ 3 ΤΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΡΑΝΩ 
Τεμ.5 

Βαλβίδα αςωαλείασ για προςταςία από 
υπερωόρτωςθ 
Βάςθ, κφλινδροσ και δεξαμενι να αποτελοφν 
ενιαίο ςϊμα 
Οι  μετατοπίςεισ ωορτίου δεν προκαλοφν καμμία 
ωκορά ςτουσ γρφλλουσ  
Ικανότθτα: Από 30 ton 
Βάροσ: 15,5 Kg 

ΝΑΙ 

  

8.5 

ΚΟΥΣΤΙΚΟ ΔΕΡΑΝΟ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Τεμ.5 

Βάροσ ςφμωωνα με τθν διαδικαςία 01/2003 τθσ 
ΕΤΑ,  7,8Kg 
Ενζργεια μονισ κροφςθσ 7,8j 
Εφροσ διαμζτρου κρουςτικισ διάτρθςθσ 12 – 
40mm 
Ενεργι απορρόωθςθκραδαςμϊν ( AVR ) 

ΝΑΙ 

  

8.6 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΕΤ  ΒΕΝΗΙΝΟΡΙΟΝΑ 
(ΜΙΚΟ, ΜΕΓΑΛΟ, 
ΜΕΣΣΑΙΟ) 
Τεμ.5 

Μικρό 
Κυβιςμοφ 23,6cm

3 
 

Ιςχφσ 1,3 / 1,8 KW / HP 
Βάροσ 2,8 KG 
Βιμα αλυςίδασ 1 / 4″  
Λάμα 25cm 
Μεςαίο 
Κυβιςμόσ 31,8cm

3 
 

Ιςχφσ 1,5 / 2 KW / HP 
Βάροσ 4,6KG 
Βιμα αλυςίδασ 3 / 8”  
Μικοσ λάμασ 30 – 40 cm 
Μεγάλο 
Κυβιςμόσ 70,7 cm

3 
 

Ιςχφσ 4,2 – 5,7KW / HP 
Βάροσ 6,6KG 
Βιμα αλυςίδασ 3 / 8”  
Λάμα 60 cm 

ΝΑΙ 

  

8.7 

ΤΟΧΟΣ ΚΟΡΘΣ 
ΜΡΕΤΟΝ 
Τεμ.2 

Βενηινοκίνθτοσ τροχόσ κοπισ μπετόν με βάκοσ 
κοπισ 270mlm ( μιλιμζτρ ) 
 ΝΑΙ 

  

8.8 

 
 
 
 
 
 
 

Κάμερα για τθν εξερεφνθςθ κυμάτων 
παγιδευμζνων ςε κατεςτραμμζνα κτίρια 
Δυνατότθτα καταγραωισ ιχου και ςτακερϊν 
εικόνων 
Ευρυγϊνιοσ ωακόσ 240

0 
 

Αδιάβροχθ κάμερα 
Δυνατότθτα ωωτιςμοφ 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

ΚΑΜΕΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 
Τεμ.2 

Κάμερα ςυνδεόμενθ ςε τθλεςκοπικό ςωλινα 
Μόνιτορ καταγραωισ  
Ζγχρωμθκάμερα 1,4LCD 04LUX, 350lines, 16led 
Μόνιτορ 5,7 ιντςϊν με Auxiliaryoutput 
Μικρόωωνο ςτον βραχίονα 
Ελάχιςτθ διάμετροσ πρόςβαςθσ 4cm 
Μπαταρία ιόντων λικίου 
Αδιάβροχθ Ι 68 

8.9 

ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 
Τεμ.3 

Τθλεςκοπικό ζμβολό διάςωςθσεωσ 40 τόνουσ 
 

ΝΑΙ 

  

 

ΤΜΘΜΑ 9.  ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ 

9.1 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ 
ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ 
Τεμ.4 

Λειτουργία με αλκαλικζσ μπαταρίεσ 
Δυνατότθτα επιλογισ ζωσ επτά διαωορετικζσ 
χρωματικζσ παλζτεσ 
Υψθλι ποιότθτα εικόνασ ζωσ 50HZ 
Μετρικό αποςταςιόμετρο και ζξοδοσ 
αναλογικοφ ςιματοσ RSR 
Μεγάλο εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ και 
χριςθσ ζωσ -25

0 
C 

Απόςταςθ παρατιρθςθσ ζωσ 800μ. 
Ανάλυςθ οκόνθσ κατά ελάχιςτο 600Χ400 
Εξωτερικι τροωοδοςία 
Ψθωιακό zoomX 4 

ΝΑΙ 

  

9.2 

 
 
 
 
 
 
ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ 
Τεμ.4 
 

Με πολλαπλαςιαςτι μεγζκυνςθσ, ςυμπαγισ 
καταςκευι, μικρό βάροσ, μεγάλο πεδίο 
παρατιρθςθσ 
Αρχικι μεγζκυνςθ 2 Χ 24 
Βάςθ Vhf ( πομποδζκτθσ ) 
4 πομποδζκτεσ 24 – 50 – 144 – 440 Mhz 
Ανεξάρτθτθ λειτουργία ςε δφο κανάλια 
Ιςχφσ εξόδου 50watt ςε μπάντα 29 – 50 – 144 
Ιςχφσ εξόδου 35watt ςτα 430Mhz 
Ζωσ 1000 κανάλια μνιμθσ 
Ευανάγνωςτθ οκόνθ LCD 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

Δυνατότθτα αναμετάδοςθσ από μπάντα ςε 
μπάντα 
Σιματα 50 τόνων CTCSS / 104 τόνων DCS 

 

ΤΜΘΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE 

10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE 
Τεμ.1 

Αναδιπλοφμενοι ζλικεσ 
Χρόνοσ πτιςθσ ζωσ 27 mins 
Απόςταςθ ςιματοσ από χειριςτιριο 7Km 
Ενςωματωμζνθ κάμερα 12MP 4K 
Ταχφτθτα 65 KM τθν ϊρα 
Μζγιςτθ ϊρα μετάδοςθσ 24min 
Θερμοκραςία λειτουργίασ 34

0 
– 40

0 
C 

Σζνςορεσ αποωυγισ εμποδίων 
Δυνατότθτα μετάδοςθσ και καταγραωισ εικόνασ 
ςτο χειριςτιριο 
Συχνότθτα χειριςτθρίου ςτα 2,4 GHz 
Μπαταρία από 3.000 mA 
Zoom 8X 
Δυνατότθτα ″ επζςτρεψε ςπίτι ”  
Δυνατότθτα αυτόματθσ προςγείωςθσ - 
απογείωςθσ  
Δυνατότθτα αυτόματθσ επιςτροωισ και 
προςγείωςθσ 
Πταν θ μπαταρία ωτάςει ςε κρίςιμο όριο 
λειτουργίασ, δυνατότθτα επιςτροωισ από τθν 
ςτιγμι που κα χακεί το ςιμα επικοινωνίασ με το 
τθλεχειριςτιριο. 
Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ πτθτικισ 
ακολουκίασ μζςω googlemaps, 
προκακοριςμζνων ςθμείων 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Απαίτθςθ 
Απάντθςθ 
Ρρομ/τι 

Ραρα/μπι 

ΤΜΘΜΑ 11.ΥΡΟΒΥΧΙΟDRONE 

11.1 

 
 
ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE 
Τεμ.1 

Δυνατότθτα κατάδυςθσ μζχρι 80μ., με 
αντίςτοιχο καλϊδιο οπτικισ ίνασ 
Ζλεχγοσ εικόνασ ςε επίγειο ςτακμό 
Τςάντα μεταωοράσ με οκόνθ παρατιρθςθσ 
Δυνατότθτα εγγραωισ ςε ανάλυςθ ζωσ 4Κ 
Κάμερα 16 megapixel 
Εμπρόςκια ωϊτα ζωσ 2.000 lumen 
Αυτόνομο εξωτερικό χειριςτιριο 
Τζςςερεισ (4) προπζλεσ ϊκθςθσ 

ΝΑΙ 

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ 1ΟΥΧΙΣΜΟΣ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμεν

οΜοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

1.1 Διαςωςτικά γάντια       

1.2 Γάντια αςωαλείασ       

1.3 Αδιάβροχεσ ςτολζσ       

1.4 
Στολζσ πυρίμαχεσ 
(χιτϊνιο και 
παντελόνι) 

  
    

1.5 
Γαλότςεσμεςαίου  
φψουσ 

  
    

1.6 
Αρβφλεσ Ν 40-42-43-
46 

  
    

1.7 
Ραντελόνια  
ςτρατιωτικά 

  
    

1.8 Χιτϊνια       

1.9 
Φανζλεσκοντομάνικ
εσ 

  
    

1.10 
Μπλοφηεστφπου 
polo 

  
    

1.11 Επιγονατίδεσ       

1.12 Φακοφσκεωαλισ       

1.13 Νιτςεράδα με       
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αντανακλαςτικζσ 
ταινίεσ 

1.14 Καπζλα τηόκει       

1.15 
Επιχειρθςιακά 
γιλζκα 

  
    

1.16 Υπνόςακοσ       

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 1   

 

ΤΜΘΜΑ 2 ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμεν

οΜοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

2.1 Ατομικό ωαρμακείο       

2.2 
Αυτόματο 
πιεςόμετρο 

  
    

2.3 
Οξφμετρα κορεςμοφ 
Οξυγόνου 

  
    

2.4 

Εκπαιδευτικό 
πρόπλαςμα για 
εκπαίδευςθ ςτθν 
καρδιοαναπνευςτικι 
αναηωογόνθςθ 

  

    

2.5 
Εκπαιδευτικόσ 
απινιδωτισ 

  
    

2.6 
Αυχενικόκολάρορυκ
μιηόμενο 

  
    

2.7 

 Εκπαιδευτικι 
ςυςκευι 
αντιμετϊπιςθσ 
πνιγμοφ από 
κατάποςθ 
αντικειμζνου 

  

    

2.8 
Μεγάλθτςάντα 
Αϋβοθκειϊν 

  
    

2.9 
Tourniquetμειμάντα 
περίδεςθσ 

  
    

2.10 
 Σετ 6 
αυχενικϊνκολάρων 

  
    

2.11 
Αςκόσςιλικόνθσ 
αναηωογόνθςθσενθλ
ίκων 

  
    

2.12 
Φουςκωτοί 
αερονάρκθκεσςετ 6 
τμ 

  
    

2.13 Μάςκεσγια τεχνθτι       
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αναπνοι 

2.14 
Ιςοκερμικζσκουβζρτ
εσ 

  
    

2.15 Ριεςόμετρα καρποφ       

2.16 
 Ραιδικάθλεκτρόδια 
απινιδωτι 

  
    

2.17 
Σεντόνια μεταωοράσ 
τραυματία 

  
    

2.18 
Ακινθτοποιθτισ 
κεωαλισ 

  
    

2.19 

 Σετ 6 ιμάντεσ 
«χταπόδι» για 
ακινθτοποίθςθ 
κφματοσ  

  

    

2.20 
 Τρίγωνο εκκζνωςθσ 
pitagor για διάςωςθ 
ανκρϊπων 

  
    

2.21 
Διαςωςτικό 
εργαλείο για 
απεγκλωβιςμοφσ 

  
    

2.22 
Τρίποδασ με 
βαροφλκο 

  
    

2.23  Φακόσκεωαλισ       

2.24  Απινιδωτισ       

2.25 
 Σανίδα 
ακινθτοποίθςθσ 

  
    

2.26 Φορείο basket       

2.27 

 Φορείο 
αναδιπλοφμενο κατά 
πλάτοσ ,μικοσ και 
υψόσ με τςάντα 
μεταωοράσ 

  

    

2.28 

Σρϊμα κενοφ αζροσ 
που προςαρμόηεται 
ςε ωορείο τφπου 
καλάκι 

  

    

2.29 
Φορείοδιάςωςθσ 
sked basic 

  
    

2.30  Ρλωτιρεσ αωροφ       

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 2   

 

ΤΜΘΜΑ 3 ΚΑΝΘ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 
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3.1 
Κράνθ 
δαςοπυρόςβεςθσ 
και διάςψςθσ 

  
    

3.2 Κράνθορειβαςίασ       

3.3 Κράνθ ποταμοφ       

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 3   

 

ΤΜΘΜΑ 4 ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

Α/Α 
Ρεριγραφι 

είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜον
άδασ 

(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

4.1 
Μάνικεσ 25mm   
5τεμ 

  
    

4.2 
ολό 25μ 
ςωλινα 45mm 

  
    

4.3 
ολά 25μ 
ςωλινεσ25mm 
(καλαμάτασ) 

  
    

4.4 

Μάνικεσ 
κατάςβεςθσ 
Φ45mm, 16 
bar,20m με 
ταχυςυνδζςμουσ 

  

    

4.5 

Μάνικεσ 
κατάςβεςθσ 
Φ65mm, 16 
bar,20m με 
ταχυςυνδζςμουσ 

  

    

4.6 

Αυλόσ 
κατάςβεςθσ 
ω25mm 
μεταβλθτισ 
δζςμθσ 

  

    

4.7 

Αυλόσ 
κατάςβεςθσ 
ω45mm 
μεταβλθτισ 
δζςμθσ 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 4   

ΤΜΘΜΑ 5 ΣΚΘΝΕΣ 

--------------------------------- 
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ΤΜΘΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

6.1 

Βενηινοκίνθτθ 
αντλία υψθλισ 
πιζςεωσ 
πυρόςβεςθσ 

  

    

6.2 
Αντλία 90 μζτρα 
μανομετρικά 

  
    

6.3 
Γεννιτρια 
τριωαςικι 
τροχιλατθ 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 6   

ΤΜΘΜΑ 7 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμεν

οΜοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

7.1 

Baofeng uv-5r 
ωορθτόσ   dual band  
πομποδζκτθσ  
vhf/uhf 8w + 
μικροακουςτικό 
+2

θ
κεραία  diamond 

35cm 

  

    

7.2 
 Δυναμικό ςχοινί 
αναρρίχθςθσ 10mm-
70m 

  
    

7.3 Βυτίο ½ τόνου       

7.4 
Σετςυςτολϊν-
διαςτολϊν(αντάπτορ
εσ 

  
    

7.5 
 Μποτριζηϊνθ 
καταρρίχθςθσ 

  
    

7.6 

 Ρλακζτα για 
αναρρίχθςθ bigwall 
και διάςωςθ από 
ελαωρφ κράμα 

  

    

7.7 
Grivel 
καραμπινεραςωάλει
α 

  
    

7.8 
 Καραμπίνερ 
αςωαλείασ 
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7.9  ΣΑΚΙΔΙΑ       

7.10  ΣΩΣΙΒΙΑ R3       

7.11 
 ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 
60Μ 

  
    

7.12  ΚΑΤΑΒΑΤΘΑΣ       

7.13  ΚΑΤΑΒΑΤΘΑΣ RING       

7.14 
ATOMIKA  ΣΧΟΙΝΙΑ 
ΡΟΤΑΜΟΥ 

  
    

7.15 
ΜΑΣΚΕΣ 
ΔΑΣΟΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

  
    

7.16  ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΘΣ       

7.17 
ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΔΙΑΣΩΣΘΣ 

  
    

7.18  GPS       

7.19 

 Κάμερα 
αποχζτευςθσ 15 
μζτρα αδιάβροχθ με 
μόνιτορ 

  

    

7.20 Φυςθτιρι       

7.21 Σετεργαλείων χειρόσ       

7.22 Σκαπτικά εργαλεία       

7.23 
 Μεγάωωνο χειρόσ 
με λειτουργία 
ςειρινασ 

  
    

7.24 
 Θαμνοκοπτικά 
μεγάλα 

  
    

7.25 Κονταροπρίονο       

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 7   

 

ΤΜΘΜΑ 8 ΕΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ ΣΕΙΣΜΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμεν

οΜοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

8.1 
Μαξιλάρια 
ανφψωςθσ αζροσ 
για ςειςμοφσ 

  
    

8.2 
Τρίποδα αντοχισ 
βάρουσ 5 τόνουσ 

  
    

8.3 
Τρίποδα αντοχισ 1 
τόνο 

  
    

8.4 

Γρφλουσ 
υδραυλικοφσ 
ανφψωςθσ από30 
τόνουσ και άνω 

  

    

8.5 Κρουςτικά δρζπανα       
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θλεκτρικά μεςαίου 
τφπου 

8.6 
Σετ βενηινοπρίονα 
(μεγάλο,μεςαίο,μικρ
ό) 

  
    

8.7 Τροχόσκοπισ μπετόν       

8.8 Κάμερα διάςωςθσ        

8.9 
Τθλεςκοπικό ζμβολο 
διάςωςθσ 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 8   

 

ΤΜΘΜΑ 9 ΘΕΜΙΚΘ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

9.1 
Θερμικικάμερα 
απεικόνιςθσ 

  
    

9.2 Κιάλια  νυχτόσ       

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 9   

 

ΤΜΘΜΑ 10 ΕΛΙΚΟΦΟΟ DRONE 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

10.1 
Ελικοωόρο 
Drone 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 10   

 

ΤΜΘΜΑ 11 ΥΡΟΒΥΧΙΟ DRONE 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ 
Ρροςφερόμενο

Μοντζλο 
Ροςότθτα 

(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

24% 
(4) 

Συνολικι 
Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

(5)=(4) +(3) 

ΤιμιΜονά
δασ 
(2) 

Σφνολο 
(3)=(1)* 

(2) 

11.1 
Υποβρφχιο 
Drone 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 11   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

 

Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2)............................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα3) ......................................... 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ4. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ 
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………5 υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..6 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ .....................................................7 τθσ/του 
(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ ωορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

                                                           
2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

4
  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό 

ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράωεται ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ 

αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
5
 ο.π. υπος. 3. 

6
  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

7
  Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμωωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.  
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“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............8 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....................θμζρεσ 9 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θπαροφςαιςχφειμζχρικαιτθν …………………………………………………..10.  
ι 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτενα παρατείνομε τθνιςχφτθσεγγφθςθσφςτερααπόζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, 
μετθνπροχπόκεςθότιτοςχετικόαίτθμάςασκαμασυποβλθκείπριναπότθνθμερομθνίαλιξθστθσ11. 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Εωόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αωορά ςε προςωορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςωορά.  
9
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

10
  ΣΘΜΕΙΩΣΘΓΙΑΤΘΝΤΑΡΕΗΑ:Οχρόνοσιςχφοσπρζπειναείναιμεγαλφτεροσ τουλάχιςτονκατά τριάντα (30) θμζρεσ 

τουχρόνουιςχφοστθσπροςωοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαω. β' του ν. 
4281/2014). 
11

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαω γ του ν. 4281/2014. 
12

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςησ)”, ςφμωωνα 
με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5
 Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι 

ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 118 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ8) 
ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
  

                                                           
8
  Σφμωωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο ωόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εωόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

 
Ανάκεςθσ του  υποζργουΝο 05 «Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ «ΛΑΕΤΘΣ- 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΘΣΩΝ» με κωδοκό ΟΡΣ 5010951 
 
Στθν Κζρκυρα ςιμερα ……………………………  ςτα γραωεία τθσ Ρεριωζρειασ Ιονίων Νιςων οιπαρακάτω 
ςυμβαλλόμενοι: 
 
α) αωενόσ θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων, ΑΦΜ : ........, Δ.Ο.Υ. Κζρκυρασ, νόμιμα εκπροςωποφμενθ από 
τον/τθν Ρεριωερειάρχθ Ιονίων Νιςων …………………………………………….. 
 
και 
 
β) αωετζρου«…………………………………»μενόμιμοεκπρόςωπο τ…. κ. …………………………… 
 
ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τθνμε αρικμό ……………… διακιρυξθ, 
2. Τον ςχετικό Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςωορά μόνο βάςει τιμισ ςε ευρϊ, ο οποίοσ διενεργικθκε τθν …-…- για τθν 
υλοποίθςθ του υποζργουΝο 05 «Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ: « 
Λαζρτθσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων Στθν  Ρεριωζρεια Ιονίων 
Νιςων». 

3. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου ……/2019 προςωορά του Αναδόχου (δικαιολογθτικά ςυμμετο-χισ, 
ωάκελοσ τεχνικισ προςωοράσ, ωάκελοσ οικονομικισ προςωοράσ) θ οποία υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του 
προαναωερόμενου διαγωνιςμοφ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,Τα πρακτικά του διαγωνιςμοφ και τθν υπ’ αρικμ. ………/2019 (ΑΔΑ:…….) 
Απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο θ ανάκεςθ του ζργου, 
Τθν υπϋ αρικμό …….…/2019 ανακοίνωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κοινοποιι-κθκε ςτον 
Ανάδοχο θ εν λόγω κατακφρωςθ, 

4. Τθν με Α.Ρ……………… διατφπωςθ ςφμωωνθσ γνϊμθσ για τθν προζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, τθσ ………………………………………………………. 

5. Τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ότι «δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόωαςθ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρ-κρο 3 του Ν. 
3414/2005», για τον Ανάδοχο. 
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Διλωςαν, ςυμωϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 
 
Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 
 
Ανάκεςθ των υποζργουΝο 05 :«Ρρομικεια ειδϊν για εκελοντικζσ ομάδεσ ΡΙΝ» τθσ Ρράξθσ: < Λαζρτθσ-
Καινοτόμο Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φυςικϊν Κινδφνων ςτθν  Ρεριωζρεια Ιονίων Νιςων,με 
αντικείμενο τθν προμικεια  εξοπλιςμοφ. 
 
Άρκρο 2. Συμβατικά Τεφχθ 
 
Τα Συμβατικά Τεφχθ και ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα 
ακόλουκα: 
 

1. Θ παροφςα Σφμβαςθ, 
 

2. Το Τεφχοσ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα του, 
 

3. Θ Οικονομικι Ρροςωορά του Αναδόχου, 
 

4. Θ Τεχνικι προςωορά του Αναδόχου. 
 
 
Άρκρο 3. Αμοιβι – κρατιςεισ – τρόποσ πλθρωμισ 
 
Θ αμοιβι του Αναδόχου για το κάκε τμιμα ανζρχεται ςτα ακόλουκα  ποςά, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24%: ΤΜΘΜΑ 1: 19.135,00€,ΤΜΘΜΑ 2: 39.981,00€, ΤΜΘΜΑ 3: 12.100,00€, ΤΜΘΜΑ 4: 3.190,00€, ΤΜΘΜΑ 
5: ------€, ΤΜΘΜΑ 6: 21.700,00€. ,ΤΜΘΜΑ 7: 20.514,00€, ΤΜΘΜΑ 8: 39.680,00€, ΤΜΘΜΑ 9: 8.800,00€, 
ΤΜΘΜΑ 10: 3.500,00€, ΤΜΘΜΑ 11: 5.000,00€ που κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 
προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, πράξθ: «Προμήθεια ειδϊν για εθελοντικζσ ομάδεσ ΣΑΕΡ 
2018ΕΡ02210027 (Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ: 2018ΕΡ02210027./Κωδικόσ MIS: 5010951). 
 
H Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ). 
 
Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ, τισ κρατιςεισ κλπ ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
 
Άρκρο 4. Ρροκεςμίεσ 
 
Το ζργο ωσ προσ το ωυςικό του αντικείμενο κα υλοποιθκεί από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και το 
αργότερο μζχρι τθν .......... και ςφμωωνα με τουσ όρουσ του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων τθσ παροφςασ 
(Ραράρτθμα Ι - Μζροσ Α). Ο χρόνοσ αυτόσ αποτελεί τον «κακαρό χρόνο» χωρίσ να περιλαμβάνονται οι 
οποιεςδιποτε κακυςτεριςεισ, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. 
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Άρκρο 5. Εγγυιςεισ 
 
5.1 Ρροσ εξαςωάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % του ςυνολικοφ 
τιμιματοσ χωρίσ το Φ.Ρ.Α., με τα παρακάτω ςτοιχεία : 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΡΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΡΟΣΟ 

    

 
5.2 Θ εγγφθςθ αυτι επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και καταπίπτει όπου ρθτά προβλζπεται από τθν 
παροφςα, τθν διακιρυξθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
5.3 Θ εγγφθςθ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου 
και τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ ανακζτουςα αρχι ουδεμία ευκφνθ ωζρει 
ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ επιςτροωισ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ ι μθ ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ αυτισ από τον ανάδοχο. 
 
Άρκρο 6. Εγγυθτικιευκφνθ 
 
Ο ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμωωνα με τουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ τθσ παροφςασ , κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτο 
Τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραωζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και 
ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράωθκαν ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων αυτισ ι επιτρζπεται να 
προδιαγραωοφν από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν εκτζλεςι του. 
 
Ο ανάδοχοσ προ τθσ ςυντάξεωσ τθσ προςωοράσ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν 
περιοχι του ζργου και παραιτείται ρθτά από κάκε δικαίωμα προβολισ απαιτιςεωσ ι ενςτάςεωσ με 
επίκλθςθ άγνοιασ των εν λόγω ςυνκθκϊν. 
 
Άρκρο 7. Ρλθρωμι 
 
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόωλθςθ του 100% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 
τθσ παροφςασ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευομζνων προϊόντων ανά 
Τμιμα, μετά τθν ζκδοςθ του νομίμου παραςτατικοφ επί πιςτϊςει και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν 
ωορολογικισ και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Θ εξόωλθςθ των εκδιδόμενων τιμολογίων κα γίνεται, 
εωόςον ζχει προθγθκεί θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου από τον Φορζα Χρθματοδότθςθσ, με 
εντολι του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου του ζργου.  
 
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ (πλθρωμζσ) του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πραγματοποιθκεί ςε 
Ευρϊ από τθ Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ι.Ν. με τθν ωσ κάτωκι περιγραωόμενθ διαδικαςία: 
 
Υποβολι από τον Ανάδοχο των Λογαριαςμϊν Ρλθρωμισ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ζκδοςθ από αυτιν, κατόπιν ελζγχου, τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
των παραδοτζων. 
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Θ εξόωλθςθ του αναδόχου κα γίνει με τθ διαβίβαςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, τθν επιβολι των 
νομίμων κρατιςεων κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από το αρμόδιο όργανο 
που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι βάςει των διατάξεων που το διζπουν. 
 
Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και τον προβλεπόμενο ωόρο ειςοδιματοσ 
ςφμωωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013. Επίςθσμε : 
 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων 
τθσαρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ,κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ ΓενικισΔιεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ ςφμωωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013. Ο Φόροσ 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαραίνει τον ωορζα. 
 
Οι πλθρωμζσ κα γίνουν ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ: 2018ΕΡΟ02210027/Κωδικόσ MIS: 5010951). 
 
Άρκρο 8. Ανακεϊρθςθ τιμϊν 
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν ιςχφει ανακεϊρθςθ τιμϊν, για κανζνα απολφτωσ λόγο και αιτία μθ 
εξαιρουμζνθσ τθσ ανωτζρασ βίασ. 
 
Άρκρο 9. Εκχωριςεισ - Μεταβιβάςεισ 
 
9.1 Τα μζρθ δεν μποροφν να εκχωριςουν ι να μεταβιβάςουν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τθν παροφςα, ςε τρίτο. 
 
9.2 Κατϋ εξαίρεςθ, ρθτά ςυμωωνείται ότι ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει μονομερϊσ τα ειςπρακτικά 
δικαιϊματά του από τθν παροφςα ςφμβαςθ ςε νομίμωσ λειτουργοφντα ςτθν Ελλάδα Ριςτωτικά Ιδρφματα. 
 
Άρκρο 10. Ανωτζρα βία 
 
10.1 Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεϊν του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
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επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ 
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
10.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναωζρει τα 
περιςτατικά και δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του δικαιϊματοσ να 
επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. 
 
10.3 Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςτθν προαναωερόμενθ 
αναωορά του αναδόχου. Αν θ ανακζτουςα αρχι δεν απαντιςει εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, 
κα κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονόσ ανωτζρασ βίασ. 
 
Άρκρο 11. Κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου 
 
Αν ο ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόωαςθ του 
Ρεριωερειάρχθ Ιονίων Νιςων φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και μετά από κλιςθ 
αυτοφ για τθν παροχι διευκρινίςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
Ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 12. Ρτϊχευςθ 
 
Αν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι εκδοκεί εντολι κατάςχεςθσ εναντίον του ι ςυμβιβαςτεί με τουσ πιςτωτζσ του 
ι ςε περίπτωςθ εταιρείασ, αυτι αρχίςει να διαλφεται χωρίσ τοφτο να αποτελεί εκοφςια διάλυςθ από τα 
μζλθ τθσ εταιρείασ με ςκοπό τθν αναςυγκρότθςθ ι ςυγχϊνευςθ και ςυνζχιςθ των εργαςιϊν τθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι ζχει τθν ευχζρεια να τερματίςει τθ ςφμβαςθ πάραυτα με γραπτι ειδοποίθςθ προσ τον 
ανάδοχο, το ςφνδικο ι τον εκκακαριςτι ι προσ οιοδιποτε πρόςωπο ανατίκεται θ εκτζλεςθ αυτισ τθσ 
ςφμβαςθσ ι μπορεί να δϊςει ςτο ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ ι ςτον εκκακαριςτι ι ςε άλλο πρόςωπο τθ 
δυνατότθτα τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν παροχι εγγφθςθσ για τθν ακριβι και πιςτι εκτζλεςι τθσ 
μζχρι του ποςοφ που μπορεί να ςυμωωνθκεί. 
 
Άρκρο 13. Λφςθ ςφμβαςθσ – Καταγγελία – Μονομερισ λφςθ ςφμβαςθσ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 
Πταν: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
πουαναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςίαςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ, 
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δ) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ 
τθ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ε) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 
ΑνακζτουςασΑρχισ, 
η)ο  Ανάδοχοσ  πτωχεφςει,  τεκεί  υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ  ι  εκκακάριςθ,  λυκεί  ι  ανακλθκεί  θ  
άδειαλειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροστων περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 
θ)εκδίδεται τελεςίδικθ απόωαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόστου. 
 
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ 
τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 
προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με 
τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράωωσ προσ τον 
Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 
 
Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςωάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 
β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι προϊόν 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ ωφςεωσ υποςτθρικτικά 
ζγγραωα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αωοροφν άμεςα ι 
ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 
 
Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οωειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμωωνα με τθ Σφμβαςθ 
προσ τον Ανάδοχο μζχρι εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
καταπίπτουν. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που 
υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ του 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφΖργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ 
εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 
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Άρκρο 14. Ηθτιματα κυριότθτασ και Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 
 
Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα του παραδιδόμενου ζργου, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ και αποπλθρωμισ του, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ 
από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 
 
Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν τεχνογνωςία 
(know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ςε παρόμοια ζργα που τυχόν κα αναλάβει 
για λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 
 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναωι ςτοιχεία όπωσ προδιαγραωζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί 
και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραωο ι υλικό που καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραωα και τα ςτοιχεία 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραωα αυτϊν των εγγράωων και ςτοιχείων, αλλά 
δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Άρκρο 15. Εμπιςτευτικότθτα 
    
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ   του   Ζργου,  
οφτε   κοινολογεί ςτοιχεία, ζγγραωα και πλθροωορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 
Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. 
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να 
απαιτιςει  τθν  αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 
πλθροωοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.   
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ 
του, χωρίσ τθν  προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
 
Άρκρο 16. Τροποποίθςθ τθσςφμβαςθσ 
 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
 
Τα ανωτζρω δφνανται να εωαρμοςτοφν ςε περίπτωςθ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του ωυςικοφ 
αντικειμζνου του ζργου. 
 
 





Πράξη «Λαζρτησ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 

Φυςικών Κινδφνων ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

Υποζργο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικζσ ομάδεσ ΠΙΝ» 

 

 

 
Σελίδα 126 

Άρκρο 17. Διαφορζσ 
 
17.1  Θ ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 
 
17.2 Κάκε διαωορά που κα προκφψει μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, θ οποία κα 
αωορά τθν εκτζλεςθ, τθν εωαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που δθμιουργοφνται 
από τθ ςφμβαςθ αυτι, κα λυκεί από τα αρμόδια Δικαςτιρια Κζρκυρασ. 
 
17.3 Εκτόσ από τουσ ειδικά αναωερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, το κείμενο τθσ οποίασ 
κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται εκτόσ βεβαίωσ καταδιλων ςωαλμάτων ι 
παραδρομϊν, ιςχφουν και όλα τα παρακάτω αναωερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ : 
 
 
α) θ αρικ. ………………. Διακιρυξθ 
β) θ με αρικ.πρωτ.……………………………………….. απόωαςθ κατακφρωςθσ 
 
γ) θ από ……………………………… τεχνικοοικονομικι προςωορά του αναδόχου 
 
Άρκρο 18. Ροινικζσ ριτρεσ 
 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορωωκεί ακριβϊσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
εωαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, των οποίων ο ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται 
ανεπιωφλακτα. 
 
Άρκρο 19. Γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
19.1  Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
 
19.2 Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τον ανάδοχο θ ςφνταξθ τθσ ςφμβαςθσ και ςε άλλθ γλϊςςα, ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει με ευκφνθ και ζξοδά του τθν επίςθμθ μετάωραςθ του ελλθνικοφ κειμζνου. Μεταξφ 
των δφο κειμζνων που κα υπογραωοφν, αυκεντικό κεωρείται το ελλθνικό κείμενο, το οποίο και κατιςχφει 
ςε κάκε περίπτωςθ. 
 
Άρκρο 20. Γενικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ 
 
20.1 Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ είναι ιςχυρι εωόςον γίνει εγγράωωσ 
και προςυπογραωεί και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
20.2 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωαρμόηονται κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 και κάκε 
διαωορά που δεν κα διευκετθκεί από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
Δικαςτθρίων τθσ Κζρκυρασ. 
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Θ παροφςα ςυντάχτθκε, αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράωεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 
τζςςερα(4) γνιςια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα (1) παρζλαβε ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων, 
ενϊ τα άλλα τρία (3) για χριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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