
Ο.Α.Σ.Θ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 

Θεσσαλονίκη 54644 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2021 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
κατ’ άρθρο 118 και 328 του ν. 4412/2016 

 
για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.»,  
με εκτιμώμενη αξία 26.262,86 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ» στα πλαίσια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης και την ισχύουσα νομοθεσία ν.4412/2016 περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, ήτοι: 

 

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 32/2021 

CPV: (CPV): 18000000-9,18141000-9,18143000-3,42662100-5 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 26.262,86€ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.565,95€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι κατά ΤΜΗΜΑ ως εξής: 

• ΤΜΗΜΑ Α – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 21.985,60 

ευρώ πλέον ΦΠΑ (27.262,14€ μεικτά) 

• ΤΜΗΜΑ Β – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 4.277,26 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ (5.303,80€ μεικτά) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 
118 και 328 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά είδος. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.10.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
25.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
27.10.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 44 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2310 981 225 

Φαξ 2310 924 067 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  supply@oasth.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.oasth.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δραστηριοποιείται στον τομέα των αστικών 

μεταφορών στο νομό της Θεσσαλονίκης. Συστήθηκε την 06.08.1957 με το Ν.Δ. 3721/1957 ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου. Με το Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 102Α/25.07.2017) λύθηκε, λόγω παρόδου του χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 (EL 315), 

η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος εξαγοράστηκε από το 

Ελληνικό Δημόσιο, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Α.Σ.Θ., την οποία απαρτίζουν, ως 

εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών τέθηκε ο 

Ο.Α.Σ.Θ. σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου. Στον Ο.Α.Σ.Θ. 

ανατέθηκε με το άρθρο 26 του παραπάνω Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4640/2019 

(ΦΕΚ 190Α/30.11.2019), το συγκοινωνιακό έργο για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και έως 31/12/2022. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή αστικού συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 
Είδος διαδικασίας 
Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα 
άρθρα 118 και 328 του ν. 4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει κατά 26.262,86 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 
τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Για την δέσμευση του 
ποσού έχουν συνταχθεί: 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 162/2021 πρωτογενές αίτημα ΑΥ2021/20 με αριθμό ΑΔΑΜ: 
21REQ009270990. 

- η υπ’ αριθ. πρωτ. 201, ΑΔΑ: ΨΙ6Κ46ΜΨ84-91Υ και ΑΔΑΜ: 21REQ009272112 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 21.985,60 Ευρώ 

mailto:supply@oasth.gr
http://www.oasth.gr/




- το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 163/2021 πρωτογενές αίτημα ΑΥ2021/21 με αριθμό ΑΔΑΜ: 
21REQ009272562. 

- η υπ’ αριθ. πρωτ. 202, ΑΔΑ: Ψ5Φ846ΜΨ84-3ΤΨ και ΑΔΑΜ: 21REQ009273244 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 4.277,26 Ευρώ 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», για τις ανάγκες του ΟΑΣΘ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I 

της παρούσας Πρόσκλησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 18000000-9,18141000-9,18143000-3,42662100-5 

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   21.985,60€  27.262,14€ 

ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   4.277,26€ 5.303,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ  26.262,86€ 32.565,95€ 

 

Ο προϋπολογισμός σύμβασης εκτιμήθηκε, με βάση τις ζητούμενες ποσότητες και την προβλεπόμενη μέση τιμή 
κτήσης, στο ποσό των 26.262,86 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
μόνο της προσφερόμενης τιμής ανά ΕΙΔΟΣ. 

Προσφορές θα υποβάλλονται για ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα του εκάστοτε είδους. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΟΑΣΘ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων, εφόσον 
παραστούν. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά κάθε ΕΙΔΟΣ στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 
προσφέροντες. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποιο 
ΕΙΔΟΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι συμβατικές ποσότητες δύναται να 
μειωθούν έως 30%, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών, χωρίς να δημιουργηθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τον Ο.Α.Σ.Θ. και χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης για τον Ανάδοχο. 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης καθορίζεται από την υπογραφή της ως και 31.12.2021.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά υλικά στο Αμαξοστάσιο Φοίνικα του Ο.Α.Σ.Θ. τα 

οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής της μείζονος Θεσσαλονίκης, με τμηματικές παραδόσεις. Τουλάχιστον το 

50% της κατοχυρωθείσας ποσότητας ανά είδος θα πρέπει να παραδοθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών από 

την σύναψη της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ., τους όρους της Πρόσκλησης, 

την προσφορά του και το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων.  

1.4  Θεσμικό πλαίσιο 

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





- του ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 41 
του Ν 4640/2019 (Α’ 190),  

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτός τυγχάνει εν 
προκειμένω εφαρμογής,  

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

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση»,  

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

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”,  

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

- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15,  

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

- του π.δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

- της με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία τροποποιείται η με αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (Β’ 2677) Απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

- Την υπ’ αριθ. 15/Θέμα 1/7-8-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, και ανατέθηκαν στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου (κατά συντρέχουσα 
αρμοδιότητα). 

- Την υπ’ αριθ. 3.7 παρ. 11/Συνεδρίαση 5/28.5.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο». 





- το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 162/2021 πρωτογενές αίτημα ΑΥ2021/20 με αριθμό ΑΔΑΜ: 
21REQ009270990. 

- η υπ’ αριθ. πρωτ. 201, ΑΔΑ: ΨΙ6Κ46ΜΨ84-91Υ και ΑΔΑΜ: 21REQ009272112 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 21.985,60 Ευρώ 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 163/2021 πρωτογενές αίτημα ΑΥ2021/21 με αριθμό ΑΔΑΜ: 
21REQ009272562. 

- η υπ’ αριθ. πρωτ. 202, ΑΔΑ: Ψ5Φ846ΜΨ84-3ΤΨ και ΑΔΑΜ: 21REQ009273244 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 4.277,26 Ευρώ 

- την υπ’ αριθ. 7751/13.10.2021 Απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. για τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού και την έγκριση του τεύχους δημοπράτησης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν τις προσφορές τους 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο μέχρι 25.10.2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15.00 στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.), οδός Αλ. Παπαναστασίου αριθ. 90, Τ.Κ. 54644, Θεσσαλονίκη, 5ο όροφος Τμήμα Προμηθειών.  
Ο Ο.Α.Σ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. 
από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Προσφορές , που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και οι 
φάκελοι των προσφορών επιστρέφονται στους οικονομικούς φορείς χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

1.6 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1.6.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα πρόσκλησης. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

1.6.2 Ο ενιαίος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα κάτωθι: 

• Υποφάκελο Α με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης. 

• Υποφάκελο Β με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου δύναται να επισυνάπτεται κατάλογος 
περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της 
Διακήρυξης. 





1.6.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

1.6.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.. 

β. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας. 

γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές ο προσφέρων. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, στην 

οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση 

ε. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

1.6.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Α. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου /Τεχνικές 

Προδιαγραφές/ Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων» του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. 

Β. Η υποβολή της Τεχνικής προσφοράς υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία δεσμεύεται ότι έλαβε 

γνώση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Γ. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο 

διατίθεται στο Παράρτημα III της παρούσας Διακήρυξης. 

1.6.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο “Οικονομική Προσφορά” 
υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ολόκληρη την ποσότητα του συνόλου των ζητούμενων ειδών, θπό την 
προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνεται το σύνολο της ποσότητας ζητούμενων ειδών ανά είδος, με αναφορά της 
τιμής ανά τεμάχιο και μόνο σε Ευρώ, παραδοτέων στο αμαξοστάσιο Φοίνικα του αναθέτοντος φορέα. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016 και 





γ) η συνολική τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται ανά τμήμα και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσης διακήρυξης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης ή και της τυχόν 
παράτασής της και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. 
Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

1.7 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.oasth.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Νέα ► Διαγωνισμοί. 

1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oasth.gr/




2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ. Όλα τα τιμολόγια-δελτία αποστολής που θα εκδοθούν από την 
πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται την 15η του μεθεπόμενου 
μήνα και αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Εκτός του τιμολογίου-δελτίου αποστολής για την πληρωμή της αναδόχου θα τηρούνται και τα εξής 
παραστατικά: 

α. Δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

β. Δελτίο εισαγωγής της Αποθήκης του Αμαξοστασίου. 

2.1.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

2.1.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογη παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

2.2 Κυρώσεις 

2.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα Πρόσκληση. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 





2.2.2 Αν το είδος φορτωθεί/παραδοθεί ή αντικατασταθεί, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος είδους, χωρίς 
ΦΠΑ. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση/παράδοση, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης/παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 2.2 (Κυρώσεις), 3.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 3.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 

2.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 





3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

3.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

3.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά υλικά στο Αμαξοστάσιο Φοίνικα του Ο.Α.Σ.Θ. τα 
οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής της μείζονος Θεσσαλονίκης, με τμηματικές παραδόσεις. Τουλάχιστον το 
50% της κατοχυρωθείσας Ποσότητας θα παραδοθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών από την σύναψη της 
παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ., τους όρους της Πρόσκλησης, την προσφορά του 
αναδόχου και το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
3.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης -ή εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος-, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
3.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

3.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

3.2.1. H παραλαβή των ειδών της παρούσας σύμβασης γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και, εφόσον το 
επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Πρόσκλησης, της σύμβασης και της προσφοράς του αναδόχου. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει την ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών), σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στις αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής τους, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την ανάδοχο εταιρία. 
Επίσης, εάν η τελευταία διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν 
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 
4412/2016. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 
της κατ’ έφεση εξέτασης. 
3.2.2 Ο εφοδιασμός του Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες των ειδών θα γίνεται από τον προμηθευτή 
τακτικά και έγκαιρα, πάντοτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, και από τις 08:00 έως 13:00. 
Η Επιτροπή Παραλαβής, εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών, οφείλει να 
συντάξει πρωτόκολλο με το οποίο: (α) παραλαμβάνει το υλικό είτε (β) παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις 
λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε (γ) απορρίπτει το υλικό. 
Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα 
όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία 





πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή 
των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 
Αν η παραλαβή του υλικού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

3.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

3.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

3.4 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

3.5 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

3.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
3.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
3.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών της έκπτωτης αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 
 
 
 





Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
  

 

 

 Καθηγ. Γεώργιος Σκόδρας 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης/Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, για τις ανάγκες του ΟΑΣΘ, με προϋπολογιζόμενη αξία στο ποσό των 26.262,86 Ευρώ, 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και 32.565,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και με 
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω πινάκων. 

ΤΜΗΜΑ Α – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
(ΤΜΧ) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(ΤΜΧ) (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Α1 ΑΡΒΥΛΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 20345, 
S3, SRC- ΥΠΠΕΚ 

400 49,50 19.800,00 

Α2 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
20345, SBP ή S1P, SRC -ΥΠΠΕΚ 22 48,50 1.067,00 

Α3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ, 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 20345, HRO, SRC, S3 -ΥΠΠΕΚ 6 75,00 450,00 

Α4 ΜΠΟΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΑΚΡΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ-ΑΠΟ PVC ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-ΥΠΠΕΚ 10 17,50 175,00 

Α5 ΠΟΔΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΠΟΔΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 13688, ΕΝ 
ISO 11611:2015, CLASS 1-A1 -ΥΠΠΕΚ 6 12,50 75,00 

Α6 ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΛΕΚΑ ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΠΕΚ 30 2,97 89,10 

Α7 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΠΑΝΩ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΤΟΛΗ -ΣΑΚΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΚΑΤΑΣΚ ΑΠΟ PVC -ΥΠΠΕΚ 10 10,00 100,00 

Α8 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ (τύπου TYVEK) -ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΝ 13688 -ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΥΠΠΕΚ 50 4,59 229,50 

  ΣΥΝΟΛΟ: 534   21.985,60€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:    27.262,14€ 

 

ΤΜΗΜΑ Β – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
(ΤΜΧ) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(ΤΜΧ) (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Β1 ΓΑΝΤΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ - ΥΠΠΕΚ 6 4,41 26,46 

Β2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NITRIL 
ΓΚΡΙ 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ -ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388, 420 
- ΥΠΠΕΚ 300 0,70 210,00 

Β3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚ 100ΤΜΧ) 100 10,00 1.000,00 

Β4 ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ PVC ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
ΛΑΔΙΑ -ΥΠΠΕΚ 20 1,94 38,80 

Β5 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166 -ΥΠΠΕΚ 10 16,20 162,00 

Β6 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166 -ΥΠΠΕΚ 10 21,60 216,00 

Β7 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
166 30 8,00 240,00 

Β8 ΓΥΑΛΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166, 

175 -ΥΠΠΕΚ 10 10,89 108,90 

Β9 ΓΥΑΛΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΝ 166, 175 -ΥΠΠΕΚ 20 1,98 39,60 

Β10 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166 -ΥΠΠΕΚ 50 4,59 229,50 

Β11 ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 140, 149 
-ΥΠΠΕΚ 20 17,10 342,00 

Β12 ΜΑΣΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 149 -ΥΠΠΕΚ 500 1,08 540,00 

Β13 ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟ ΦΑΚΟ 30 15,00 450,00 

Β14 ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΤΜΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 141, 14387, Τύπου Α2Ρ3R -
ΥΠΠΕΚ 50 10,80 540,00 

Β15 ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΤΜΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 141, 14387, Τύπου AXP3 NR -
ΥΠΠΕΚ 10 13,40 134,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1166   4.277,26€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:   5.303,80€ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 





- Ο έλεγχος των προδιαγραφών θα γίνεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από την επιτροπή, που 

θα οριστεί για το σκοπό αυτό από τον ΟΑΣΘ  

- Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις , σύμφωνα με τις ανάγκες του ΟΑΣΘ, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή ώρα 07:00 – 14:00). 

- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης , ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει 3 ζεύγη από 

την κάθε κατηγορία είδους , ενός ή και περισσότερων μοντέλων, που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία 

τιμής (χαμηλότερης ή υψηλότερης), προς δοκιμή και μετά να αποφασιστεί πιο μοντέλο θα επιλεγεί για 

μαζική παραγγελία. 

- Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στα είδη γυαλιών και γαντιών με άλλο μοντέλο που 

εμπίπτει στην ίδια κατηγορία τιμής 

- Η Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Α.Σ.Θ. ελέγχει το σύνολο των εμπορευμάτων που εκτέλεσε η Ανάδοχος 

και διενεργεί οποτεδήποτε δειγματοληπτικό έλεγχο στα παραδιδόμενα προς χρήση εμπορεύματα. 

Επιπλέον και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να προσφύγει 

σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο φορέα ελέγχου, για έκτακτο έλεγχο προς διαπίστωση της συμμόρφωσης 

ως προς τις προδιαγραφές και τυχόν δαπάνες θα βαρύνουν την Ανάδοχο. 

- Όλες οι σημάνσεις θα πρέπει να βρίσκονται επάνω στα προϊόντα. 

- Τα ΜΑΠ θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες και προδιαγραφές στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Παπούτσια εργασίας 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υποδήματα εργασίας 

Πρότυπο ΕΝ 20345, S3, SRC, Προστασία δακτύλων & πέλματος Μη Μεταλλική 
(Kevlar, ανθρακόνημα κ.λπ.) , Σόλα διπλής πυκνότητας PU, Μαλακή και ευλύγιστη, 
Πάτος ανατομικός EVA, Εξωτερικά δέρμα αδιάβροχο με ενισχυμένη μαλακή 
επένδυση στο κολάρο, Εσωτερικά με επένδυση.  

Υποδήματα εργασίας 
χαμηλό 

Πρότυπο ΕΝ 20345 , SBP ή S1P, SRC, Προστασία δακτύλων μη μεταλλική, Ελαφρύ, 
Σόλα από EVA ή PU ή συνδυασμός, Εξωτερικά δέρμα ή δέρμα σουέτ ή mesh, 
αδιάβροχο με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο, Εσωτερικά με επένδυση. 

Υποδήματα εργασίας 
Ηλεκ/των 

Πρότυπο ΕΝ 20345, HRO, SRC, S3, Προστασία δακτύλων & πέλματος Μη 
Μεταλλική, Σόλα διπλής πυκνότητας PU(ή άλλο), Εξωτερικά δέρμα αδιάβροχο, 
Εύκολο στο κούμπωμα, Εσωτερική επένδυση από ύφασμα που να επιτρέπει τη 
διαπνοή (κυψελοειδούς πολυεστέρα). 

Γαλότσες Από PVC εξωτερικά, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση, Σόλα PVC, αντιολισθηρή 

 
ΤΜΗΜΑ 2: Γάντια εργασίας 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ηλεκτροσυγκολλητών Από δέρμα μόσχου, 40 εκ. Μήκος, ενισχυμένες ραφές kevlar, εσωτερική φόδρα. 

Νιτριλίου 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, Εξωτερική πλέξη από πολυεστέρα, εμβαπτισμένα σε 
νιτρίλιο, Σήμανση 2121Χ (τριβή, λεπίδα, σχίσιμο, διάτρηση, λεπίδα TDM) 

Μιας Χρήσης 
Γάντια νιτριλίου, χωρίς πούδρα, αντοχή σε χημικά, συσκευασία 100 τεμ, μεγέθη M-
L-XL 

Γάντια PVC 
Γάντια μήκους 35-45 εκατ. Εξολοκλήρου από PVC, εσωτερικά με 100% βαμβακερή 
επένδυση, κατάλληλα για χημικά, πετρέλαια, λάδια. 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 3: Γυαλιά & Μάσκες 





ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προσωπίδα 

Πρότυπο ΕΝ 166, Προστασία έναντι υγρών χημικών – κλάση 3, Μηχανική αντοχή-
κλάση F, Αντιθαμβωτικό-κλάση N, Προστασία έναντι τριβής-Κλάση Κ, Οπτική κλάση 
1 έως 2, Σήμανση CE. Το στήριγμα κεφαλής θα είναι από μαλακό αντιαλλεργικό 
αφρώδες υλικό στο μπροστινό μέρος και θα πιστοποιείται αυτό, Ρυθμιζόμενο στο 
μήκος, 90° flip-up. 

Γυαλιά εργασίας 
έναντι σωματιδίων 

Πρότυπο ΕΝ 166 σημείο 3 (σταγονίδια & πιτσιλιές) και 4 (μεγάλα σωματίδια), 
Ρυθμιζόμενα κατά μήκος, εφαρμογή στο πρόσωπο με μαλακό αφρό ή άλλο, 
Ιδιότητες : Οπτική κλάση-1, αντιγρατζουνιστική κλάση-Κ, Αντιθαμβωτική κλάση-Ν, 
Μηχανική αντοχή φακού-FT, Επίπεδο σκίασης- 2-1,2. Σήμανση CE. 

Γυαλιά εργασίας 
Ηλεκτρ/τών 

Πρότυπο ΕΝ 166, 175, Ανθεκτικό πλαίσιο, αναδιπλούμενες πλευρικές ασπίδες, 
αναδιπλούμενους οπτικούς δίσκους(flip-up), δυνατότητα αντικατάστασης οπτικών 
δίσκων, Οπτική κλάση-1 , Βαθμός σκίασης 4 έως 8, Μηχανική αντοχή-FT. 

Γυαλιά εργασίας απλά 
Πρότυπο ΕΝ 166, Προσαρμοζόμενοι βραχίονες, Ελαφρύ, Οπτική κλάση-1, 
Μηχανική αντοχή φακού-FT. 

ΜΑΣΚΕΣ  

Μάσκες Ημίσεως 
προσώπου 

Πρότυπο ΕΝ 140,149, Κατασκευασμένη από καουτσούκ σιλικόνης για μεγαλύτερη 
άνεση και προσαρμοστικότητα, Δύο φίλτρων τύπου bayonet (b-lock). 

Μάσκες μιας χρήσης Πρότυπο ΕΝ 149, κατασκευασμένη από ύφασμα ή αφρώδες υλικό ή συνδυασμός, 
Στρώμα άνθρακα, Κλιπ μύτης και ρυθμιζόμενους ελαστικούς ιμάντες, Τύπου FFP2 
με βαλβίδα 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Ειδικά 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πλαίσιο κεφαλής με 
μεγεθυντικό φακό 

 

Ποδιές Ηλεκ/τών 
Πρότυπα ΕΝ 13688, ΕΝ ISO 11611:2015, CLASS 1-A1 Κατασκευασμένη από δέρμα, 
Πρόσδεση στο λαιμό και στη μέση 

Φίλτρα Πρότυπο ΕΝ 141, 14387, Τύπου 1) A2P3R & 2) AXP3 NR 

Γιλέκο υψηλής 
ορατότητας 

Κατασκευή 100% naylon ή πολυεστέρα, ανακλαστικές ταινίες Class 2 ή 3M , 
Κλείσιμο με φερμουάρ ή velcro 

Αδιάβροχη στολή 
Αποτελείται από σακάκι-παντελόνι, κατασκευασμένο από PVC, το σακάκι κλείνει με 
φερμουάρ, παντελόνι με ελαστική μέση 

Ολόσωμες στολές 
(τύπου TYVEK) 

Πρότυπο ΕΝ 13688, Φόρμα μιας χρήσης, Με κουκούλα, κλείσιμο με φερμουάρ με 
καπάκι, ελαστικό κλείσιμο στους καρπούς, Τύπου 5Β-6Β 

 

Σημείωση: 

• Όλες οι σημάνσεις θα πρέπει να βρίσκονται επάνω στα προϊόντα 

• Τα ΜΑΠ θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες και προδιαγραφές στην Ελληνική γλώσσα 

• Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που αναγράφονται 
Ειδικές Απαιτήσεις: 
1. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης θα πρέπει να παραδώσει 3 ζεύγη από την κάθε 

κατηγορία ενός ή και περισσότερων μοντέλων που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία τιμής (χαμηλότερης ή 
υψηλότερης), προς δοκιμή και μετά να αποφασιστεί πιο μοντέλο θα επιλεγεί για μαζική παραγγελία. 

2. Να έχουμε το δικαίωμα αλλαγής στα είδη γυαλιών και γαντιών με άλλο μοντέλο που εμπίπτει στην ίδια 
κατηγορία τιμής. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 
οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων : 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων της με αριθ. Πρόσκλησης 32/2021 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», τους οποίους αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, προσφέρω 
(προσφέρουμε) για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές: 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣ/ΤΑ 

(ΤΜΧ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€/ΤΜΧ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Α1 ΑΡΒΥΛΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 

20345, S3, SRC- ΥΠΠΕΚ 
 400   

Α2 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟ, 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 20345, SBP ή S1P, SRC 

-ΥΠΠΕΚ 

 22   

Α3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ, 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 20345, HRO, SRC, S3 -

ΥΠΠΕΚ 

 6   

Α4 
ΜΠΟΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΑΚΡΙΕΣ 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ-ΑΠΟ PVC ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-

ΥΠΠΕΚ 
 10   

Α5 
ΠΟΔΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΠΟΔΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 

13688, ΕΝ ISO 11611:2015, CLASS 

1-A1 -ΥΠΠΕΚ 

 6   

Α6 ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΛΕΚΑ 
ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ -

ΥΠΠΕΚ 
 30   

Α7 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΠΑΝΩ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΤΟΛΗ -ΣΑΚΚΑΚΙ-

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΤΑΣΚ ΑΠΟ PVC -

ΥΠΠΕΚ 

 10   

Α8 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ (τύπου TYVEK) -

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13688 -ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ -ΥΠΠΕΚ 

 50   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   

 

 

 

 

 

 

 





Σελίδα 18 

ΤΜΗΜΑ Α – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣ/ΤΑ 

(ΤΜΧ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€/ΤΜΧ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Β1 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ - ΥΠΠΕΚ  6   

Β2 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

NITRIL ΓΚΡΙ 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ -

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388, 420 - ΥΠΠΕΚ 
 300   

Β3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΣΥΣΚ 100ΤΜΧ) 
 100   

Β4 ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΓΑΝΤΙΑ PVC ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ, 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΛΑΔΙΑ -ΥΠΠΕΚ 
 20   

Β5 
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 

166 -ΥΠΠΕΚ 
 10   

Β6 
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 

166 -ΥΠΠΕΚ 
 10   

Β7 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166 
 30   

Β8 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166, 175 -ΥΠΠΕΚ 
 10   

Β9 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΥΑΛΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 166, 175 

-ΥΠΠΕΚ 

 20   

Β10 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΕΝ 166 -ΥΠΠΕΚ 
 50   

Β11 
ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ -

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 140, 149 -ΥΠΠΕΚ 
 20   

Β12 ΜΑΣΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 

149 -ΥΠΠΕΚ 
 500   

Β13 
ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΟ 
 30   

Β14 
ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΤΜΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 141, 14387, 

Τύπου Α2Ρ3R -ΥΠΠΕΚ 
 50   

Β15 
ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΤΜΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ -ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 141, 14387, 

Τύπου AXP3 NR -ΥΠΠΕΚ 
 10   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης με αριθμό 32/2021 του οποίους δέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου ισχύει για 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

Θεσσαλονίκη ……… 2021 

Για την ............................................................................  (Τίτλος εταιρίας) 

............................................................. (Υπογραφή) 

............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 
οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων): 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων της πρόσκλησης με αριθμό 32/2021 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», τους οποίους αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, υποβάλλω 
(υποβάλλουμε) την προσφορά μας ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της πρόσκλησης για τις τεχνικές 

προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών και την Ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, όπως καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

Πρόσκλησης 32/2021 του ΟΑΣΘ 

ΝΑΙ  

2 

Κάθε είδος θα πρέπει να πληρεί τις αναγραφόμενες προδιαγραφές και 

απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου ως προς την πιστότητα 

των προδιαγραφών καθώς και την έγκριση ή απόρριψη ή αλλαγή του 

προϊόντος με ευθύνη του Αναδόχου. 

ΝΑΙ  

3 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να μεταφέρει τα 

προϊόντα στις εγκαταστάσεις του , με ευθύνη και δαπάνη της ιδίας. Θα 

τα παραδίδει δε στο αμαξοστάσιο του Φοίνικα και τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή ώρα 07:00 – 14:00). 

ΝΑΙ  

4 

Η Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Α.Σ.Θ. Στην οποία θα συμμετέχει και ο 

Τεχνικός Ασφάλειας, ελέγχει το σύνολο των εμπορευμάτων που 

εκτέλεσε η Ανάδοχος και διενεργεί οποτεδήποτε δειγματοληπτικό 

έλεγχο. Επιπλέον και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες 

τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε 

εγκεκριμένο φορέα ελέγχου, τυχόν δαπάνες θα βαρύνουν την Ανάδοχο. 

ΝΑΙ  

5 Καταστατικό της εταιρίας ΝΑΙ  

6 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ΝΑΙ  

7 
Υπογεγραμμένα το σχετικό υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο 

διατίθεται στο Παράρτημα III της παρούσας Διακήρυξης 
ΝΑΙ  

8 

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσας 

ΝΑΙ  
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9 
Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας (MSDS), όπου αυτό είναι απαιτητό. 
ΝΑΙ  

 

Βεβαιώνω ότι η προσφορά μου ισχύει για 12 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή της. 
 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

Υπογραφή 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 




