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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 
13.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(β) του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

(γ) Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(ζ) του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις»
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(η) 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».

(θ) Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».Υ.Α.1299/7-4-
2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β /2003). 

(ι) Την αρίθμ.3752/25-05-2018 ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ εγκύκλιο της  Γ.Γ.Π.Π. ¨Σχεδιασμός και 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την  αντιμετώπιση     κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών».

(κ) Το με αρ,πρωτ.8797/06-12-2019/ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ/Υπουργείο   Προστασίας του 
Πολίτη/Γ.Γ.Π.Π./4η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». 

λ) Το με αρ. πρωτ. 8794/06-12-2019/ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04/ Υπουργείο  Προστασίας του 
Πολίτη/Γ.Γ.Π.Π./1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας 
διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία 
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 

2. Την  61639/17-8-2022Απόφασης έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης, έγκριση  των όρων της 
Πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σάμου  για την διενέργεια 
της Διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά   την προμήθεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΥΞ67ΛΩ-6ΨΣ) για το έργο με τίτλο «προμήθεια 
υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής 
Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής» .

3. Την με αρ. πρωτ. 69245/5-9-2022με αρ. καταχώρησης 194/20-6-2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και 
ΑΔΑ: 6ΣΤΒ7ΛΩ-4ΣΜ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου που αφορά την δέσμευση 
πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (13.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδ. Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.5152.0001 
οικ. Έτους 2022 για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  ως 
αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ (μαζί με το 
ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 
αποκλειστικά βάσει τιμής» 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Σάμου .

                                                     ΚΑΛΕΙ

          Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά 
για την προμήθεια «προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  ως 
αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ (μαζί με το 
ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 
αποκλειστικά βάσει τιμής».

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της  Π.Ε Σάμου η οποία έχει 
συγκροτηθεί   με την με αρ. 343/2021(ΑΔΑ:ΨΩΣΠ7ΛΩ-ΖΛΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
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και η παραλαβή από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών  του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 20442/717/6-4-2022 
(ΑΔΑ:6ΨΔΤ7ΛΩ-ΒΓ9)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΜΟΥ.                                        
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Δερβενακίων & ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ

Υπόψη κ. Αλέξανδρου Τατούρη

11/10/2022 ΤΡΙΤΗ 11:00

                                                                 

                                                                                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ 

                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

1.1 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 
13.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής».

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

1.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.3 Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται 
τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. 

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός» ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ), και 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 3072.5152.0001
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Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές.

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ.

Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ, στον οποίο υπάγεται. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος 
ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Επισημαίνεται, ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, όπως ορίζεται στη 
διακήρυξη, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 3: Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την υλοποίησή της.

Στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 
συμμετοχής. 

  

Αρθρο 4: Γλώσσα

4.1 Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν 
να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική γλώσσα. 

4.2 Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

   Άρθρο 5: Λόγοι αποκλεισμού.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
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1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των 
Συνεταιρισμών αφορά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.

2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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

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

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα την αθέτηση 
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

Εάν στην ως άνω περίπτωση η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

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

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραπάνω παραγράφους (1) και (3) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
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αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους υποψηφίους Αναδόχους, σε σφραγισμένο 
φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα (1 πρωτότυπο 
και 1 αντίγραφο). Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με το άλλο αντίτυπο το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε δύο (2) αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο):

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό 
επάγγελμα. 

2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

3) Τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν ότι δεν εμπίπτει στις καταστάσεις των παρ.1 & 2 του αρθρ. 73 
του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται και συγκεκριμένα: 

▪ Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ.1 του αρθρ. 73 του 
Ν. 4412/2016 οφείλει να υποβάλει απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις 

▪ Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

 α) στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων το ίδιο το φυσικό πρόσωπο 

β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4)  Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις των περ. α και της παρ.2 
του αρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης υποβάλλει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
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ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

5) Επίσης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ,  στην οποία 
αναγράφονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας (Κύριας & Επικουρικής) στις οποίες ο 
οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

6) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 
οικονομικού φορέα (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 σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου .

6.2 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται επι ποινή αποκλεισμού σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται:

 α) τα τεχνικά φυλλάδια – prospectus των προσφερόμενων ειδών.

 β) τον πίνακα Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές με συμπληρωμένα τα 
αντίστοιχα πεδία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής ) .

γ) κάθε  επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του προσφέροντος και απαντά στις 
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης . 

6.3 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

6.4 Όλοι οι φάκελοι της προσφοράς θα πρέπει να είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία 
και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail) καθώς 
επίσης και την ένδειξη:
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Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου:

Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου:

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail):

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα 
συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη

ΥΠΟΨΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΑΤΟΥΡΗ 

                                              ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6.5 Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες, από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για 
επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο όριο. 

6.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορούν 
να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι 
οι οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής). 

6.7 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 
παρούσας απορρίπτονται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορές που δεν καλύπτουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν 
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η 
δε υπηρεσία που διενεργεί την αξιολόγηση προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τυχόν 
διορθώσεις, να τις μονογράψει και να τις σφραγίσει. 

6.8 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την 
κατάθεσή της.
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Άρθρο 7: Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Γ 
(θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής)  .

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής των ειδών 
εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Άρθρο 8: Αποσφράγιση Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται 
δε από την υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Στη 
συνέχεια ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και ακολουθεί η αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από την υπηρεσία και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται υπογράφεται και 
φυλάσσεται. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται. 

Η Υπηρεσία που διενεργεί την αξιολόγηση αφού αποσφραγίσει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών, μονογράφει το περιεχόμενο τους και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές ως προς την 
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως Ανάδοχος ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά σε όλες τις 
ομάδες Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται 
ευνοϊκές. 

Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες και η 
αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 
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Τα αποτελέσματα της ανωτέρω αξιολόγησης των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτή στους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9: Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

• Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

• Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.

• Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.

• Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αφού τέτοια δεν επιτρέπεται.

• Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

• Προσφορά υπό αίρεση.

• Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

• Η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή του προϋπολογισμού της προμήθειας. Η Υπηρεσία δύναται να 
ζητήσει διευκρινίσεις τις οποίες υποχρεούται ο υποψήφιος Ανάδοχος να παράσχει εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η υπηρεσία 
εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής.

Άρθρο 10: Τόπος χρόνος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν  στο κτίριο της Π.Ε Σάμου Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη . 
Τυχόν έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης των 
ειδών να μην υπερβαίνει τον  (1)  μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης.

                                                    Άρθρο 11: Κρατήσεις - Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί έπειτα από την 
οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μέσα σε διάστημα 60 ημερών 
από την παράδοση του τιμολογίου (επί αποδείξει) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

α) Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η 
οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 19997/938/14-4-2020 (ΑΔΑ:ΨΦ9Μ7ΛΩ-65Ι) απόφαση της 



ΑΔΑ: ΨΨΗΦ7ΛΩ-ΖΗ0



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 633411d470128e28a84aba1d στις 28/09/22 12:23

Οικονομικής Επιτροπής για την παραλαβή υλικών και εργασιών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Σάμου.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: 

Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της συμβατικής τιμής, 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

Επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

- 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

Επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείτε Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα 
παρέχει ο ανάδοχος.

Άρθρο 12: Δίκαιο – Δωσιδικία

Η παρούσα Πρόσκληση διέπετε από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στην Σάμο αρμόδια Δικαστήρια. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών καθώς 
και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αλυσοπρίονo  μπαταρίας, λάμα  25 cc, με  μπαταρία 20 
v/6.0 Αh με ένδειξη στάθμης  και ταχυφορτιστή

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

2 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ  2,0 kg 
Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

3 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

4

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
Ψηφιακό παχύμετρο / μικρόμετρο 0-150mm.
Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία μπαταρία 
που να περιλαμβάνεται, με θήκη ασφαλείας. 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

5 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

6 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια σιδήρου και δομικά, μύτες 
και καρυδόμυτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

7 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια κοβαλτίου διαστάσεις από 
1mm εώς 10mm.

ΤΕΜΑΧΙΑ 1

8

ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ εργαλείων με γερμανοπολύγωνα, άλλεν, 
κοπίδι με ανταλλακτικές λάμες, κατσαβίδια ίσια και 
σταυρού, κατσαβίδι μυτών, φακό, μέτρο, δοκιμαστικό 
κατσαβίδι, πένσα, πλαγιοκόφτη, μυτοτσίμπιδο, 
απογυμνωτή καλωδίων, γκαζοτανάλια, γαλλικό κλειδι, 
σιδεροπρίονο με λάμες, καλέμια, λίμα, σφυρί, 
καρυδάκια ½ και ¼ με μανέλες, προεκτάσεις και 
αντάπτορες για μύτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

9 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  10 ΣΚΑΛΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

10 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  12 ΣΚΑΛΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

11 Καρότσι πλατφόρμα Μ90xΠ59xΥ84 με 4 μεγάλες ρόδες 
και μέγιστο φορτίο 300 kg.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

12 ΣΚΕΡΠΑΝΙ
Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

13 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm
με προέκταση.

ΤΕΜΑΧΙΑ 3

14 Κάνιστρο  μεταλλικό με ρουξούνι  20 l
ΤΕΜΑΧΙΑ 3

15

Τηλεβόας – Ντουντούκα
Κόρνα χειρός αυτοενισχυόμενη, ισχύος 23W max, με 
αποσπώμενο μικρόφωνο και σφυρίχτρα απόσταση 
κάλυψης για φωνή μέχρι 400M, για σφυρίχτρα μέχρι 
500M.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

16
Πλυστικό Μηχάνημα 1800w, 135bar, σωλήνα με ανέμη 
5m, Eπαγωγικό μοτέρ, κεφαλή turbo, πιστόλι. 
ψεκαστήρα με ρυθμιζόμενη κεφαλή,  

ΤΕΜΑΧΙΑ
1
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

17 Σωλήνας νερού εύκαμπτο ½ ‘  15m
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

18 Σύνδεσμοι σωλήνα νερού ½ ‘  
ΤΕΜΑΧΙΑ 4

19 Προβολείς  led 100 w  μαύρο πλαίσιο με
ΤΕΜΑΧΙΑ

12

20 Προβολείς  led 50 w   μαύρο πλαίσιο
ΤΕΜΑΧΙΑ

24

21 Φις σούκο Αρσενικά μαύρα 
ΤΕΜΑΧΙΑ

36

22 Καλώδιο 3x1,5  μαύρο εύκαμπτο 50 μέτρα
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

23

Βάση φωτισμού Wind Up τρίποδο με ένα τηλεσκοπικό 
πόδι, μανιβέλα  ανύψωσης, με πιστοποίηση TUV, 
ύψος: 2,2- 4 m, μέγιστη ανύψωση φορτίου: 85 kg, 35 
mm επάνω βάση,  με ταφ ανάρτησης  για τέσσερεις 
προβολείς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

24
Προβολείς led επαναφορτιζόμενοι  50-100w με ηλιακό 
πάνελ και αποθήκη ενέργειας με USB 

ΤΕΜΑΧΙΑ
8

25 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50m με τέσσερις πρίζες σούκο 
3 x  2,5mm μαύρο καλώδιο

ΤΕΜΑΧΙΑ 4

26 Μπαλαντέζες σούκο  10μ 3x1,5mm μαύρες.
ΤΕΜΑΧΙΑ

20

27
Πολύμπριζα 6 θέσεων σούκου με διακόπτη μαύρα με 
μαύρο καλώδιο 1,5μ

ΤΕΜΑΧΙΑ
10

28 Φακός   επαναφορτιζόμενος 1000 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

29 Φακός  led  επαναφορτιζόμενος 600 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

30 Ατομικός φακός κεφαλής 500 – 800 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

31

Γεννήτρια ρεύματος μονοφασική κλειστού τύπου 
βαλίτσα  2000W, τετράχρονο κινητήρα, πρίζα 1x16A, 
DC12V, τάση 230V/50Hz, ονομαστική ισχύς συνεχούς 
ρεύματος 12V/8,3A, δοχείο καυσίμου 4Lt, Αθόρυβη 
λειτουργία ίση ή μικρότερη των 60db

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

32

Τριφασική γεννήτρια πετρελαίου κλειστού τύπου 
αθόρυβη με ηλεκτρική εκκίνηση, σταθεροποιητή τάσης 
και αυτόματο πίνακα
Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, αερόψυκτος 
3000rpm
Ισχύς κινητήρα : 12 ΗΡ 
Μέγιστη απόδοση : 7.5 KVA
Ένταση ρεύματος : 10,9A
Τάση : 380V / 230V
Εκκίνηση : ηλεκτρική ( μίζα ). Η μπαταρία να 
συμπεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : 25 lt
Αυτονομία λειτουργίας : 10 ώρες
Επίπεδο θορύβου (dB/7m) : 65
1 πρίζα 380V & 1 πρίζα 230V
Έξοδος 12V
Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
Να διαθέτει πίνακα αυτόματης μεταγωγής

ΤΕΜΑΧΙΑ

1
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

33
Πίνακας διανομής τριφασικής εισόδου σε τουλάχιστον 
6 εξόδους σούκου. Φορητός (box).

ΤΕΜΑΧΙΑ
1

34

Ηλεκτροσυγκόλληση inverter  ηλεκτροδίου 160Α, 
απόδοση 60%, ισχύς εισόδου 7,8KW, για ηλεκτρόδια 
εώς 4 mm, LCD panel,κατάλληλη για χρήση και με 
γεννήτρια.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

35 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

36

Ηλεκτρική σκούπα  30 Lt επαγγελματική, υγρών και 
στερεών, 1400W, πρίζα συγχρονισμού για εργαλεία 
2000W  και λειτουργία φυσητήρα, επίπεδο θορύβου ίσο 
ή μικρότερο των 80db.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

37

Εκκινητής και power bank, χωρητικότητα 15000 mAh, 
ρεύμα εκκίνησης 300A , μέγιστο ρεύμα 600Α , με 
δυνατότητα 70 εκκινήσεων σε πλήρη φόρτιση, σύστημα 
προστασίας από υπερθέρμανση και αντίστροφη 
πολικότητα, περίβλημα TPE, προστασία πτώσης, 
οθόνη lcd, και τάσεις εξόδου 5V/1A USB, 5V/2A  USB,  
12V/10A για φορητές συσκευές,

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

38

Φορτιστής - συντηρητής -  εκκινητής μπαταριών , τάση 
εισόδου 220Vac, 2,5A, 700w, τάση εξόδου 12/VDC, 
5/10/15/25A,  24VDC 3,5/7,5/12Α, 12VDC 300s boost, 
χωρητικότητα μπαταριών 500AH, λειτουργία ελέγχου 
δυναμό ,αυτόματη ή χειροκίνητη εναλλαγή τάσης, 
Κατάλληλο για μπαταρίες μολύβδου, οθόνη lcd, 
λειτουργία ανάκτησης, λυχνία σφάλματος λειτουργίας 
και προστασία IP20. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

39

Συλλογή   το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο ταχυτήτων 44NM/13 MM 
TSOK,   μπουλονόκλειδο ½ 12v τεσσάρων ταχυτήτων 
339ΝΜ,  ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή 
μπαταριών και βαλίτσα μεταφοράς. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

40

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο ταχυτήτων,   συμπαγή 
κόφτη (δίσκος) πολλαπλών υλικών 12v, ΤΡΕΙΣ 
μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή μπαταριών και 
βαλίτσα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

41

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v 30NM, δύο ταχυτήτων 30NM,  
παλμικό κατσαβίδι 112NM, σπαθοσέγα ενός χεριού, 
φακός led 12v, ΔΥΟ μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή 
μπαταριών και βαλίτσα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

42

Συλλογή το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 18v, δύο ταχυτήτων 60ΝΜ,   
γωνιακό τροχό βαρέος τύπου 125 mm,  18v, ΔΥΟ 
μπαταρίες 18V/4.0 AH, φορτιστή μπαταριών και 
τροχήλατη τσάντα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

43

Αποστασιόμετρο laser  εύρος μέτρησης 2-100m 
ακρίβεια μέτρησης +- 2mm, USB φόρτηση, μπαταρία 
επαναφορτιζόμενη, οθόνη 2 ίντσες, προστατευτικό 
περίβλημα, βαθμός προστασίας IP 65 (με συσκευή ή 
σύστημα στόχου αν απαιτείται).

ΤΕΜΑΧΙΑ

    2
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

44

Επαναφορτιζόμενο πράσινο laser σταυρού   εύρος 
εργασίας 30m, κατηγορία laser class 2,  Ακρίβεια 
μέτρησης +-3mm, βαθμός προστασίας IP 54, με βάση 
τρίποδο 1,2μ -1,8μ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

                  Πίνακας  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να λάβει γνώση, να 
αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος συμπληρώνει τα πεδία 
στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ» 
απαντώντας και στους 46  επιμέρους όρους. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
συμφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ, τότε θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες 
προδιαγραφές και αποκλείεται από τη διαδικασία. 

Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές 
Προδιαγραφές

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΝΑΙ /ΟΧΙ

1
Αλυσοπρίονo  μπαταρίας, λάμα  25 cc, με  
μπαταρία 20 v/6.0 Αh με ένδειξη στάθμης  και 
ταχυφορτιστή

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

2 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ  2,0 kg 
Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

3 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

4

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
Ψηφιακό παχύμετρο / μικρόμετρο 0-150mm.
Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με 
μία μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με θήκη 
ασφαλείας. 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

5 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ
6 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια σιδήρου και 

δομικά, μύτες και καρυδόμυτες.
2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

7 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια κοβαλτίου 
διαστάσεις από 1mm εώς 10mm.

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

8

ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ εργαλείων με 
γερμανοπολύγωνα, άλλεν, κοπίδι με 
ανταλλακτικές λάμες, κατσαβίδια ίσια και 
σταυρού, κατσαβίδι μυτών, φακό, μέτρο, 
δοκιμαστικό κατσαβίδι, πένσα, πλαγιοκόφτη, 
μυτοτσίμπιδο, απογυμνωτή καλωδίων, 
γκαζοτανάλια, γαλλικό κλειδι, σιδεροπρίονο 
με λάμες, καλέμια, λίμα, σφυρί, καρυδάκια ½ 
και ¼ με μανέλες, προεκτάσεις και 
αντάπτορες για μύτες.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

9 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  10 
ΣΚΑΛΙΑ

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ



ΑΔΑ: ΨΨΗΦ7ΛΩ-ΖΗ0



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 633411d470128e28a84aba1d στις 28/09/22 12:23

10 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  12 
ΣΚΑΛΙΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

11 Καρότσι πλατφόρμα Μ90xΠ59xΥ84 με 4 
μεγάλες ρόδες και μέγιστο φορτίο 300 kg.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

12 ΣΚΕΡΠΑΝΙ
Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

13 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm
με προέκταση.

3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

14 Κάνιστρο  μεταλλικό με ρουξούνι  20 l 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

15

Τηλεβόας – Ντουντούκα
Κόρνα χειρός αυτοενισχυόμενη, ισχύος 23W 
max, με αποσπώμενο μικρόφωνο και 
σφυρίχτρα απόσταση κάλυψης για φωνή 
μέχρι 400M, για σφυρίχτρα μέχρι 500M.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

16

Πλυστικό Μηχάνημα 1800w, 135bar, σωλήνα 
με ανέμη 5m, Eπαγωγικό μοτέρ, κεφαλή 
turbo, πιστόλι. ψεκαστήρα με ρυθμιζόμενη 
κεφαλή,  

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

17 Σωλήνας νερού εύκαμπτο ½ ‘  15m 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
18 Σύνδεσμοι σωλήνα νερού ½ ‘  4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
19 Προβολείς  led 100 w  μαύρο πλαίσιο με 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
20 Προβολείς  led 50 w   μαύρο πλαίσιο 24 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
21 Φις σούκο Αρσενικά μαύρα 36 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
22 Καλώδιο 3x1,5  μαύρο εύκαμπτο 50 ΜΕΤΡΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

23

Βάση φωτισμού Wind Up τρίποδο με ένα 
τηλεσκοπικό πόδι, μανιβέλα  ανύψωσης, με 
πιστοποίηση TUV, ύψος: 2,2- 4 m, μέγιστη 
ανύψωση φορτίου: 85 kg, 35 mm επάνω 
βάση,  με ταφ ανάρτησης  για τέσσερεις 
προβολείς.

4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

24

Προβολείς led επαναφορτιζόμενοι  50-100w 
με ηλιακό πάνελ και αποθήκη ενέργειας με 
USB 

8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

25 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50m με τέσσερις 
πρίζες σούκο 3 x  2,5mm μαύρο καλώδιο

4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

26 Μπαλαντέζες σούκο  10μ 3x1,5mm μαύρες. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

27
Πολύμπριζα 6 θέσεων σούκου με διακόπτη 
μαύρα με μαύρο καλώδιο 1,5μ

10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

28
Φακός   επαναφορτιζόμενος 1000 loumen 
USB

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

29
Φακός  led  επαναφορτιζόμενος 600 loumen 
USB

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

30
Ατομικός φακός κεφαλής 500 – 800 loumen 
USB

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

31

Γεννήτρια ρεύματος μονοφασική κλειστού 
τύπου βαλίτσα  2000W, τετράχρονο 
κινητήρα, πρίζα 1x16A, DC12V, τάση 
230V/50Hz, ονομαστική ισχύς συνεχούς 
ρεύματος 12V/8,3A, δοχείο καυσίμου 4Lt, 
Αθόρυβη λειτουργία ίση ή μικρότερη των 
60db

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ
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32

Τριφασική γεννήτρια πετρελαίου κλειστού 
τύπου αθόρυβη με ηλεκτρική εκκίνηση, 
σταθεροποιητή τάσης και αυτόματο πίνακα
Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, 
αερόψυκτος 3000rpm
Ισχύς κινητήρα : 12 ΗΡ 
Μέγιστη απόδοση : 7.5 KVA
Ένταση ρεύματος : 10,9A
Τάση : 380V / 230V
Εκκίνηση : ηλεκτρική ( μίζα ). Η μπαταρία να 
συμπεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : 25 lt
Αυτονομία λειτουργίας : 10 ώρες
Επίπεδο θορύβου (dB/7m) : 65
1 πρίζα 380V & 1 πρίζα 230V
Έξοδος 12V
Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
Να διαθέτει πίνακα αυτόματης μεταγωγής

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

33

Πίνακας διανομής τριφασικής εισόδου σε 
τουλάχιστον 6 εξόδους σούκου. Φορητός 
(box).

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

34

Ηλεκτροσυγκόλληση inverter  ηλεκτροδίου 
160Α, απόδοση 60%, ισχύς εισόδου 7,8KW, 
για ηλεκτρόδια εώς 4 mm, LCD 
panel,κατάλληλη για χρήση και με γεννήτρια.

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

35 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

36

Ηλεκτρική σκούπα  30 Lt επαγγελματική, 
υγρών και στερεών, 1400W, πρίζα 
συγχρονισμού για εργαλεία 2000W  και 
λειτουργία φυσητήρα, επίπεδο θορύβου ίσο 
ή μικρότερο των 80db.

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

37

Εκκινητής και power bank, χωρητικότητα 
15000 mAh, ρεύμα εκκίνησης 300A , μέγιστο 
ρεύμα 600Α , με δυνατότητα 70 εκκινήσεων 
σε πλήρη φόρτιση, σύστημα προστασίας 
από υπερθέρμανση και αντίστροφη 
πολικότητα, περίβλημα TPE, προστασία 
πτώσης, οθόνη lcd, και τάσεις εξόδου 5V/1A 
USB, 5V/2A  USB,  12V/10A για φορητές 
συσκευές,

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

38

Φορτιστής - συντηρητής -  εκκινητής 
μπαταριών , τάση εισόδου 220Vac, 2,5A, 
700w, τάση εξόδου 12/VDC, 5/10/15/25A,  
24VDC 3,5/7,5/12Α, 12VDC 300s boost, 
χωρητικότητα μπαταριών 500AH, λειτουργία 
ελέγχου δυναμό ,αυτόματη ή χειροκίνητη 
εναλλαγή τάσης, Κατάλληλο για μπαταρίες 
μολύβδου, οθόνη lcd, λειτουργία ανάκτησης, 
λυχνία σφάλματος λειτουργίας και 
προστασία IP20. 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

39

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο 
ταχυτήτων 44NM/13 MM TSOK,   
μπουλονόκλειδο ½ 12v τεσσάρων 

1  ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ
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ταχυτήτων 339ΝΜ,  ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 12V/2.0 
AH, φορτιστή μπαταριών και βαλίτσα 
μεταφοράς. 

40

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο 
ταχυτήτων,   συμπαγή κόφτη (δίσκος) 
πολλαπλών υλικών 12v, ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 
12V/2.0 AH, φορτιστή μπαταριών και βαλίτσα 
μεταφοράς.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

41

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v 30NM, 
δύο ταχυτήτων 30NM,  παλμικό κατσαβίδι 
112NM, σπαθοσέγα ενός χεριού, φακός led 
12v, ΔΥΟ μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή 
μπαταριών και βαλίτσα μεταφοράς.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

42

Συλλογή το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18v, δύο 
ταχυτήτων 60ΝΜ,   γωνιακό τροχό βαρέος 
τύπου 125 mm,  18v, ΔΥΟ μπαταρίες 18V/4.0 
AH, φορτιστή μπαταριών και τροχήλατη 
τσάντα μεταφοράς.

1  ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

 
43

Αποστασιόμετρο laser  εύρος μέτρησης 2-
100m ακρίβεια μέτρησης +- 2mm, USB 
φόρτηση, μπαταρία επαναφορτιζόμενη, 
οθόνη 2 ίντσες, προστατευτικό περίβλημα, 
βαθμός προστασίας IP 65 (με συσκευή ή 
σύστημα στόχου αν απαιτείται).

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

44

Επαναφορτιζόμενο πράσινο laser σταυρού   
εύρος εργασίας 30m, κατηγορία laser class 
2,  Ακρίβεια μέτρησης +-3mm, βαθμός 
προστασίας IP 54, με βάση τρίποδο 1,2μ -
1,8μ

1  ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

45

Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη  Η εγγύηση 
καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών, θα ισχύει 
από την ημερομηνία παράδοσης του 
εξοπλισμού  και θα αφορά τις μπαταρίες και 
τα κινούμενα μέρη των ηλεκτρικών 
εργαλείων καθώς και των μηχανικών μερών 
των γεννητριών. Η εγγύηση θα παρέχει 
κάλυψη σε κατασκευαστικά ελαττώματα 
οποία θα πρέπει να επισκευασθούν χωρίς 
χρέωση της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας 
γνήσια καινούργια ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ

46

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την 
παράδοση του εξοπλισμού στην υπηρεσίας 
μας (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου). 

ΝΑΙ

                                                               

                                                                                                                      (Ημερομηνία) 

                                                                                                                      Ο Προσφέρων     

                                                                                            (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός : 13.0000,00€ με το Φ.Π.Α.)

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένωσης προμηθευτών, ή συνεταιρισμού, ή 
κοινοπραξίας προμηθευτών 

……………………….………………………………………………………….με έδρα 
………………………………..………. Οδός …….……………………………….. αριθμός ……. 

Τ.Κ. ……………….. Τηλ. ……………………. Fax ……………….

αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού 

προϋπολογισμού 13.000,00€    , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στις παρακάτω 

τιμές:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ.
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ  Φ.Π.Α.

1
Αλυσοπρίονo  μπαταρίας, λάμα  25 cc, με  
μπαταρία 20 v/6.0 Αh με ένδειξη στάθμης  και 
ταχυφορτιστή

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

2 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ  2,0 kg 
Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

3 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

4

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
Ψηφιακό παχύμετρο / μικρόμετρο 0-150mm.
Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, 
με μία μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με 
θήκη ασφαλείας. 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

5 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

6 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια σιδήρου και 
δομικά, μύτες και καρυδόμυτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

7 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια κοβαλτίου 
διαστάσεις από 1mm εώς 10mm.

ΤΕΜΑΧΙΑ 1

8

ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ εργαλείων με 
γερμανοπολύγωνα, άλλεν, κοπίδι με 
ανταλλακτικές λάμες, κατσαβίδια ίσια και 
σταυρού, κατσαβίδι μυτών, φακό, μέτρο, 
δοκιμαστικό κατσαβίδι, πένσα, 
πλαγιοκόφτη, μυτοτσίμπιδο, απογυμνωτή 
καλωδίων, γκαζοτανάλια, γαλλικό κλειδι, 
σιδεροπρίονο με λάμες, καλέμια, λίμα, 
σφυρί, καρυδάκια ½ και ¼ με μανέλες, 
προεκτάσεις και αντάπτορες για μύτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

9 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  10 
ΣΚΑΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

10 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  12 
ΣΚΑΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 1
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11 Καρότσι πλατφόρμα Μ90xΠ59xΥ84 με 4 
μεγάλες ρόδες και μέγιστο φορτίο 300 kg.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

12 ΣΚΕΡΠΑΝΙ
Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

13 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm
με προέκταση.

ΤΕΜΑΧΙΑ 3

14 Κάνιστρο  μεταλλικό με ρουξούνι  20 l
ΤΕΜΑΧΙΑ 3

15

Τηλεβόας – Ντουντούκα
Κόρνα χειρός αυτοενισχυόμενη, ισχύος 
23W max, με αποσπώμενο μικρόφωνο και 
σφυρίχτρα απόσταση κάλυψης για φωνή 
μέχρι 400M, για σφυρίχτρα μέχρι 500M.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

16

Πλυστικό Μηχάνημα 1800w, 135bar, 
σωλήνα με ανέμη 5m, Eπαγωγικό μοτέρ, 
κεφαλή turbo, πιστόλι. ψεκαστήρα με 
ρυθμιζόμενη κεφαλή,  

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

17 Σωλήνας νερού εύκαμπτο ½ ‘  15m
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

18 Σύνδεσμοι σωλήνα νερού ½ ‘  
ΤΕΜΑΧΙΑ 4

19 Προβολείς  led 100 w  μαύρο πλαίσιο με
ΤΕΜΑΧΙΑ

12

20 Προβολείς  led 50 w   μαύρο πλαίσιο
ΤΕΜΑΧΙΑ

24

21 Φις σούκο Αρσενικά μαύρα 
ΤΕΜΑΧΙΑ

36

22 Καλώδιο 3x1,5  μαύρο εύκαμπτο 50 μετρα 
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

23

Βάση φωτισμού Wind Up τρίποδο με ένα 
τηλεσκοπικό πόδι, μανιβέλα  ανύψωσης, 
με πιστοποίηση TUV, ύψος: 2,2- 4 m, 
μέγιστη ανύψωση φορτίου: 85 kg, 35 mm 
επάνω βάση,  με ταφ ανάρτησης  για 
τέσσερεις προβολείς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

24

Προβολείς led επαναφορτιζόμενοι  50-
100w με ηλιακό πάνελ και αποθήκη 
ενέργειας με USB 

ΤΕΜΑΧΙΑ

8

25 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50m με τέσσερις 
πρίζες σούκο 3 x  2,5mm μαύρο καλώδιο

ΤΕΜΑΧΙΑ 4

26
Μπαλαντέζες σούκο  10μ 3x1,5mm 
μαύρες.

ΤΕΜΑΧΙΑ
20

27
Πολύμπριζα 6 θέσεων σούκου με 
διακόπτη μαύρα με μαύρο καλώδιο 1,5μ

ΤΕΜΑΧΙΑ
10

28
Φακός   επαναφορτιζόμενος 1000 loumen 
USB

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

29
Φακός  led  επαναφορτιζόμενος 600 
loumen USB

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

30
Ατομικός φακός κεφαλής 500 – 800 
loumen USB

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

31
Γεννήτρια ρεύματος μονοφασική κλειστού 
τύπου βαλίτσα  2000W, τετράχρονο 

ΤΕΜΑΧΙΑ
2
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κινητήρα, πρίζα 1x16A, DC12V, τάση 
230V/50Hz, ονομαστική ισχύς συνεχούς 
ρεύματος 12V/8,3A, δοχείο καυσίμου 4Lt, 
Αθόρυβη λειτουργία ίση ή μικρότερη των 
60db

32

Τριφασική γεννήτρια πετρελαίου κλειστού 
τύπου αθόρυβη με ηλεκτρική εκκίνηση, 
σταθεροποιητή τάσης και αυτόματο 
πίνακα
Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, 
τετράχρονος, αερόψυκτος 3000rpm
Ισχύς κινητήρα : 12 ΗΡ 
Μέγιστη απόδοση : 7.5 KVA
Ένταση ρεύματος : 10,9A
Τάση : 380V / 230V
Εκκίνηση : ηλεκτρική ( μίζα ). Η μπαταρία 
να συμπεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : 25 lt
Αυτονομία λειτουργίας : 10 ώρες
Επίπεδο θορύβου (dB/7m) : 65
1 πρίζα 380V & 1 πρίζα 230V
Έξοδος 12V
Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
Να διαθέτει πίνακα αυτόματης μεταγωγής.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

33

Πίνακας διανομής τριφασικής εισόδου σε 
τουλάχιστον 6 εξόδους σούκου. Φορητός 
(box).

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

34

Ηλεκτροσυγκόλληση inverter  
ηλεκτροδίου 160Α, απόδοση 60%, ισχύς 
εισόδου 7,8KW, για ηλεκτρόδια εώς 4 mm, 
LCD panel,κατάλληλη για χρήση και με 
γεννήτρια.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

35 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

36

Ηλεκτρική σκούπα  30 Lt επαγγελματική, 
υγρών και στερεών, 1400W, πρίζα 
συγχρονισμού για εργαλεία 2000W  και 
λειτουργία φυσητήρα, επίπεδο θορύβου 
ίσο ή μικρότερο των 80db.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

37

Εκκινητής και power bank, χωρητικότητα 
15000 mAh, ρεύμα εκκίνησης 300A , 
μέγιστο ρεύμα 600Α , με δυνατότητα 70 
εκκινήσεων σε πλήρη φόρτιση, σύστημα 
προστασίας από υπερθέρμανση και 
αντίστροφη πολικότητα, περίβλημα TPE, 
προστασία πτώσης, οθόνη lcd, και τάσεις 
εξόδου 5V/1A USB, 5V/2A  USB,  12V/10A 
για φορητές συσκευές,

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

38

Φορτιστής - συντηρητής -  εκκινητής 
μπαταριών , τάση εισόδου 220Vac, 2,5A, 
700w, τάση εξόδου 12/VDC, 5/10/15/25A,  

ΤΕΜΑΧΙΑ

2
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24VDC 3,5/7,5/12Α, 12VDC 300s boost, 
χωρητικότητα μπαταριών 500AH, 
λειτουργία ελέγχου δυναμό ,αυτόματη ή 
χειροκίνητη εναλλαγή τάσης, Κατάλληλο 
για μπαταρίες μολύβδου, οθόνη lcd, 
λειτουργία ανάκτησης, λυχνία σφάλματος 
λειτουργίας και προστασία IP20. 

39

Συλλογή   το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο 
ταχυτήτων 44NM/13 MM TSOK,   
μπουλονόκλειδο ½ 12v τεσσάρων 
ταχυτήτων 339ΝΜ,  ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 
12V/2.0 AH, φορτιστή μπαταριών και 
βαλίτσα μεταφοράς. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

40

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο 
ταχυτήτων,   συμπαγή κόφτη (δίσκος) 
πολλαπλών υλικών 12v, ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 
12V/2.0 AH, φορτιστή μπαταριών και 
βαλίτσα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

41

Συλλογή   το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 12v 30NM, 
δύο ταχυτήτων 30NM,  παλμικό κατσαβίδι 
112NM, σπαθοσέγα ενός χεριού, φακός 
led 12v, ΔΥΟ μπαταρίες 12V/2.0 AH, 
φορτιστή μπαταριών και βαλίτσα 
μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

42

Συλλογή  το οποίο να περιλαμβάνει    
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18v, δύο 
ταχυτήτων 60ΝΜ,   γωνιακό τροχό βαρέος 
τύπου 125 mm,  18v, ΔΥΟ μπαταρίες 
18V/4.0 AH, φορτιστή μπαταριών και 
τροχήλατη τσάντα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

 43

Αποστασιόμετρο laser  εύρος μέτρησης 2-
100m ακρίβεια μέτρησης +- 2mm, USB 
φόρτηση, μπαταρία επαναφορτιζόμενη, 
οθόνη 2 ίντσες, προστατευτικό 
περίβλημα, βαθμός προστασίας IP 65 (με 
συσκευή ή σύστημα στόχου αν 
απαιτείται).

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

44

Επαναφορτιζόμενο πράσινο laser 
σταυρού   εύρος εργασίας 30m, κατηγορία 
laser class 2,  Ακρίβεια μέτρησης +-3mm, 
βαθμός προστασίας IP 54, με βάση 
τρίποδο 1,2μ -1,8μ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1
                                                                            ΚΟΣΤΟΣ  
                                                                         ΦΠΑ 17%

                                                                    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ  

Ταχ. Δνση : Δερβενακίων                           
Τ.Κ. 831 00 ,  ΣΑΜΟΣ                        
Πληροφ. : Αλέξανδρος Τατούρης              
Τηλ.: 22733 53415                                           
Fax : 22733 53416                                       
Κιν: 6974904256                                             
e-mail : gpp@samos.gr  
alexandros.tatouris@samos.gr

Σάμος  

Αρ. Πρωτ.: οικ.

Αριθ. Πρωτ.: 

                                                               

                                                      Σ   Υ   Μ   Β   Α   Σ   Η

Σύμβαση ανάθεσης για την προμήθεια  υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 
13.000,00€ .

Στη Σάμο σήμερα …..η …………. 20…, ημέρα ……….., στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. 
Σάμου, αφενός 

Α) η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, με ΑΦΜ 997817101, Δ.O.Υ. 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1, ΤΚ 81100, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη κ. ……………………, που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 

Β) o ………………………., εκπροσωπος της εταιρείας ………….………. που θα καλείται εφεξής 
«ανάδοχος» και εδρεύει στη …………… με Α.Φ.Μ. …………….. και Δ.Ο.Υ. …………….

Συμφώνησαν στην προμήθεια  υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  ως 
αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(β) του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

(γ) Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

mailto:gpp@samos.gr
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(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(ζ) του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

(η) 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».. 

3) Την με αρ. πρωτ ………………………(ΑΔΑ: ……………….) Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης .

4) Την ……………………………. Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου (ΑΔΑ: ………………και ΑΔΑΜ: ………………..2020-07-18)  για το 
έργο με τίτλο «Προμήθεια την προμήθεια  υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού προϋπολογισμού 
13.000,00€ .

5) Την αριθμ.  ……………(ΑΔΑ…………) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης και οι όροι 
της παρούσας πρόσκλησης.

6) Το με αρ………………………. πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της  Π.Ε Σάμου η οποία έχει συγκροτηθεί   με την με 
αρ. ………………….. (ΑΔΑ:…………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7) Την ……………………………. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου με την 
οποία εγκρίνεται το το με αρ………………………. πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της  Π.Ε Σάμου.

                                      ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της σύμβασης 

 Αντικείμενο της συμβασης είναι η π προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών  ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας  συνολικού 
προϋπολογισμού 13.000,00€ , όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αλυσοπρίονo  μπαταρίας, λάμα  25 cc, με  μπαταρία 20 
v/6.0 Αh με ένδειξη στάθμης  και ταχυφορτιστή

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

2 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ  2,0 kg 
Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

3 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

4

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
Ψηφιακό παχύμετρο / μικρόμετρο 0-150mm.
Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία μπαταρία 
που να περιλαμβάνεται, με θήκη ασφαλείας. 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

6 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια σιδήρου και δομικά, μύτες και 
καρυδόμυτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

7 ΣΕΤ κασετίνα με τρυπάνια κοβαλτίου διαστάσεις από 
1mm εώς 10mm.

ΤΕΜΑΧΙΑ 1

8

ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ εργαλείων με γερμανοπολύγωνα, άλλεν, 
κοπίδι με ανταλλακτικές λάμες, κατσαβίδια ίσια και 
σταυρού, κατσαβίδι μυτών, φακό, μέτρο, δοκιμαστικό 
κατσαβίδι, πένσα, πλαγιοκόφτη, μυτοτσίμπιδο, 
απογυμνωτή καλωδίων, γκαζοτανάλια, γαλλικό κλειδι, 
σιδεροπρίονο με λάμες, καλέμια, λίμα, σφυρί, καρυδάκια 
½ και ¼ με μανέλες, προεκτάσεις και αντάπτορες για 
μύτες.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

9 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  10 ΣΚΑΛΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

10 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE  12 ΣΚΑΛΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1

11 Καρότσι πλατφόρμα Μ90xΠ59xΥ84 με 4 μεγάλες ρόδες 
και μέγιστο φορτίο 300 kg.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

12 ΣΚΕΡΠΑΝΙ
Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

13 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm
με προέκταση.

ΤΕΜΑΧΙΑ 3

14 Κάνιστρο  μεταλλικό με ρουξούνι  20 l
ΤΕΜΑΧΙΑ 3

15

Τηλεβόας – Ντουντούκα
Κόρνα χειρός αυτοενισχυόμενη, ισχύος 23W max, με 
αποσπώμενο μικρόφωνο και σφυρίχτρα απόσταση 
κάλυψης για φωνή μέχρι 400M, για σφυρίχτρα μέχρι 
500M.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

16
Πλυστικό Μηχάνημα 1800w, 135bar, σωλήνα με ανέμη 5m, 
Eπαγωγικό μοτέρ, κεφαλή turbo, πιστόλι. ψεκαστήρα με 
ρυθμιζόμενη κεφαλή,  

ΤΕΜΑΧΙΑ
1

17 Σωλήνας νερού εύκαμπτο ½ ‘  15m
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

18 Σύνδεσμοι σωλήνα νερού ½ ‘  
ΤΕΜΑΧΙΑ 4

19 Προβολείς  led 100 w  μαύρο πλαίσιο με
ΤΕΜΑΧΙΑ

12

20 Προβολείς  led 50 w   μαύρο πλαίσιο
ΤΕΜΑΧΙΑ

24

21 Φις σούκο Αρσενικά μαύρα 
ΤΕΜΑΧΙΑ

36

22 Καλώδιο 3x1,5 μαύρο εύκαμπτο 50 μέτρα 
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

23

Βάση φωτισμού Wind Up τρίποδο με ένα τηλεσκοπικό 
πόδι, μανιβέλα  ανύψωσης, με πιστοποίηση TUV, ύψος: 
2,2- 4 m, μέγιστη ανύψωση φορτίου: 85 kg, 35 mm 
επάνω βάση,  με ταφ ανάρτησης  για τέσσερεις 
προβολείς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

24
Προβολείς led επαναφορτιζόμενοι  50-100w με ηλιακό 
πάνελ και αποθήκη ενέργειας με USB 

ΤΕΜΑΧΙΑ
8
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

25 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50m με τέσσερις πρίζες σούκο 
3 x  2,5mm μαύρο καλώδιο

ΤΕΜΑΧΙΑ 4

26 Μπαλαντέζες σούκο  10μ 3x1,5mm μαύρες.
ΤΕΜΑΧΙΑ

20

27
Πολύμπριζα 6 θέσεων σούκου με διακόπτη μαύρα με 
μαύρο καλώδιο 1,5μ

ΤΕΜΑΧΙΑ
10

28 Φακός   επαναφορτιζόμενος 1000 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

29 Φακός  led  επαναφορτιζόμενος 600 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

30 Ατομικός φακός κεφαλής 500 – 800 loumen USB
ΤΕΜΑΧΙΑ

2

31

Γεννήτρια ρεύματος μονοφασική κλειστού τύπου 
βαλίτσα  2000W, τετράχρονο κινητήρα, πρίζα 1x16A, 
DC12V, τάση 230V/50Hz, ονομαστική ισχύς συνεχούς 
ρεύματος 12V/8,3A, δοχείο καυσίμου 4Lt, Αθόρυβη 
λειτουργία ίση ή μικρότερη των 60db

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

32

Τριφασική γεννήτρια πετρελαίου κλειστού τύπου 
αθόρυβη με ηλεκτρική εκκίνηση, σταθεροποιητή τάσης 
και αυτόματο πίνακα
Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, αερόψυκτος 
3000rpm
Ισχύς κινητήρα : 12 ΗΡ 
Μέγιστη απόδοση : 7.5 KVA
Ένταση ρεύματος : 10,9A
Τάση : 380V / 230V
Εκκίνηση : ηλεκτρική ( μίζα ). Η μπαταρία να 
συμπεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : 25 lt
Αυτονομία λειτουργίας : 10 ώρες
Επίπεδο θορύβου (dB/7m) : 65
1 πρίζα 380V & 1 πρίζα 230V
Έξοδος 12V
Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
Να διαθέτει πίνακα αυτόματης μεταγωγής

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

33
Πίνακας διανομής τριφασικής εισόδου σε τουλάχιστον 6 
εξόδους σούκου. Φορητός (box).

ΤΕΜΑΧΙΑ
1

34

Ηλεκτροσυγκόλληση inverter  ηλεκτροδίου 160Α, 
απόδοση 60%, ισχύς εισόδου 7,8KW, για ηλεκτρόδια εώς 
4 mm, LCD panel,κατάλληλη για χρήση και με γεννήτρια.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

35 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

36

Ηλεκτρική σκούπα  30 Lt επαγγελματική, υγρών και 
στερεών, 1400W, πρίζα συγχρονισμού για εργαλεία 
2000W  και λειτουργία φυσητήρα, επίπεδο θορύβου ίσο ή 
μικρότερο των 80db.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

37

Εκκινητής και power bank, χωρητικότητα 15000 mAh, 
ρεύμα εκκίνησης 300A , μέγιστο ρεύμα 600Α , με 
δυνατότητα 70 εκκινήσεων σε πλήρη φόρτιση, σύστημα 
προστασίας από υπερθέρμανση και αντίστροφη 
πολικότητα, περίβλημα TPE, προστασία πτώσης, οθόνη 
lcd, και τάσεις εξόδου 5V/1A USB, 5V/2A  USB,  12V/10A 
για φορητές συσκευές,

ΤΕΜΑΧΙΑ

2
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

38

Φορτιστής - συντηρητής -  εκκινητής μπαταριών , τάση 
εισόδου 220Vac, 2,5A, 700w, τάση εξόδου 12/VDC, 
5/10/15/25A,  24VDC 3,5/7,5/12Α, 12VDC 300s boost, 
χωρητικότητα μπαταριών 500AH, λειτουργία ελέγχου 
δυναμό ,αυτόματη ή χειροκίνητη εναλλαγή τάσης, 
Κατάλληλο για μπαταρίες μολύβδου, οθόνη lcd, 
λειτουργία ανάκτησης, λυχνία σφάλματος λειτουργίας 
και προστασία IP20. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

39

ΣΕΤ  το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο ταχυτήτων 44NM/13 MM 
TSOK,   μπουλονόκλειδο ½ 12v τεσσάρων ταχυτήτων 
339ΝΜ,  ΤΡΕΙΣ μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή 
μπαταριών και βαλίτσα μεταφοράς. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

40

Συλλόγή   το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v, δύο ταχυτήτων,   συμπαγή 
κόφτη (δίσκος) πολλαπλών υλικών 12v, ΤΡΕΙΣ 
μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή μπαταριών και βαλίτσα 
μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

41

ΣΕΤ  το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 12v 30NM, δύο ταχυτήτων 30NM,  
παλμικό κατσαβίδι 112NM, σπαθοσέγα ενός χεριού, 
φακός led 12v, ΔΥΟ μπαταρίες 12V/2.0 AH, φορτιστή 
μπαταριών και βαλίτσα μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

42

ΣΕΤ  το οποίο να περιλαμβάνει    κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο 18v, δύο ταχυτήτων 60ΝΜ,   γωνιακό 
τροχό βαρέος τύπου 125 mm,  18v, ΔΥΟ μπαταρίες 
18V/4.0 AH, φορτιστή μπαταριών και τροχήλατη τσάντα 
μεταφοράς.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

 43

Αποστασιόμετρο laser  εύρος μέτρησης 2-100m ακρίβεια 
μέτρησης +- 2mm, USB φόρτηση, μπαταρία 
επαναφορτιζόμενη, οθόνη 2 ίντσες, προστατευτικό 
περίβλημα, βαθμός προστασίας IP 65 (με συσκευή ή 
σύστημα στόχου αν απαιτείται).

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

44

Επαναφορτιζόμενο πράσινο laser σταυρού   εύρος 
εργασίας 30m, κατηγορία laser class 2,  Ακρίβεια 
μέτρησης +-3mm, βαθμός προστασίας IP 54, με βάση 
τρίποδο 1,2μ -1,8μ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Η προμήθεια θα γίνει σε πλήρη συμφωνία : 

1) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της ανωτέρω Απόφασης .

2) την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Το προς προμήθεια υλικά  θα είναι σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
σύμβασης. Υλικά  που δεν πληρούν τα παραπάνω δεν θα παραλαμβάνεται. Εάν τα χαρακτηριστικά τ 
δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακή ποιότητα, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.
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 2. Τιμή - Τρόπος Εξόφλησης

    Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υπο-
χρεώσεων του αναδόχου συμφωνείται το ποσό των ………………..€ 
(………………………………………………………………). Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται 
ο Φ.Π.Α., καθώς επίσης και τα έξοδα μεταφοράς .                                          

  Το προαναφερθέν χρηματικό ποσό παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη 
υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί 
από τη Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί έπειτα από 
την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μέσα σε διάστημα 60 
ημερών από την παράδοση του τιμολογίου (επί αποδείξει) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

α) Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής 
η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ………………. (ΑΔΑ:……………)απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για την παραλαβή υλικών και εργασιών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Σάμου.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: 

Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της συμβατικής τιμής, 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

Επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

- 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

Επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείτε Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης 
που θα παρέχει ο ανάδοχος.

3. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) μήνων  από την υπογραφή της 
σύμβασης, διαμορφωμένο με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται 
ανωτέρω.  

Η παράδοση θα γίνει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Νέο Διοικητήριο) στο Βαθύ 
Σάμου, μετά από συνεννόηση με την τριμελή Επιτροπή παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου.
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   Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει από τον προμηθευτή, κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου (Νέο Διοικητήριο) στο Βαθύ Σάμου ενώ το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται 
από τη αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με την υποβολή του σχετικού συγκεντρωτικού τιμολογίου από 
τον προμηθευτή.

4. Ανωτέρα βία 

Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στη 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5 Δίκαιο – Δωσιδικία

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και του αναδόχου και 
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 
και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 
της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου 
με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με 
αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η αρμόδια Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προσφέρων δεν αποδεχθεί την απόφαση της 
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια της Σάμου.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 
2362/1995 κ.λπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών 
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. 

Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη έπειτα από εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

                                                 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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