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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
ΣΕ ΕΥΡΩ  

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Προμήθεια στολών αστυνομικού 
προσωπικού, όπως αυτές (προμήθειες) 
περιγράφονται στα Παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ 
της παρούσας. 
 

 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά 
το άρθρο 6 του Ν.4412/2016  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ    
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία 
αποστολής 

για 
δημοσίευση 

στην 
Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης  

στον 
Ημερήσιο 

Tύπο. -
ΚΗΜΔΗΣ-
ΕΣΗΔΗΣ 

#382.924,00# ευρώ, άνευ 
φ.π.α,  συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων, δαπανών  

Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ΄ & 
ΣΤ΄ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

29-01-2018 01-02-2018 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

 
1. Τις διατάξεις:  

α.   Των άρθρων 41, 54 και 90 του ‘’Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα   
Κυβερνητικά όργανα’’, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98). 

β.   Του Ν.1481/1984 ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  
γ.  Του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 

άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
δ.  Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας’’ του Ν. 2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-283), όπως ισχύουν. 

ε.  Του Ν. 2690/1999 (Α΄-45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’, 
όπως ισχύουν. 

στ. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-41),όπως ισχύουν.                 

ζ.    Του Ν. 2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248),όπως ισχύουν. 
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η.  Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

θ.   
ι.  Του Ν. 3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-112), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ια.  Του Ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  38 του Ν. 4412/2016 και 
ισχύει. 

ιβ. Του άρθρου 26 ‘(Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση) του Ν. 4024/2011 (Α΄-226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει. 

ιγ. Του Ν. 4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν. 

ιδ.  Του Ν. 4172/2013 ‘’Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, 
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-167). 

ιε.  Του Ν. 4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-73), όπως ισχύουν. 

ιστ. Του Ν. 4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-143), όπως ισχύει. 

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

ιη. Του Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’(Α΄-147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ιθ. Του Ν. 4446/2016 ‘’Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.’’ (Α’-240). 

κ.   Του Π.Δ. 18/1989 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας’’(Α΄-
8). 

κα. Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), κατά το μέρος 
που ισχύει (Άρθρο 4).  

κβ. Του Π.Δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 

κγ. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών’’ (A΄-141). 

κδ. Του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (A΄-281), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

κε. Του Π.Δ. 24/2015 ‘’Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων’’ (Α΄-20). 

κστ. Του Π.Δ. 28/2015 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία’’ (Α΄-34). 

κζ. Του Π.Δ. 125/2016 ‘’Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών’’ 
(Α΄-210). 

κη. Του Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-145). 
κθ. Του Π.Δ. 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
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Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.’’ (Α΄-208). 

λ. Του Π.Δ. 131/2016 “Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή 
αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού” (A΄-235). 

λα. Του Π.Δ. 39/2017 ‘’Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’ (Α΄-64). 
 

2. Τις αποφάσεις: 
α.  Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης ‘’Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)’’ (Β΄-1276). 

β.  Υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα (B΄-2884), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

γ. Υπ’ αριθμ. 186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 
3671). 

δ.  Υπ’ αριθμ. 8028/1/305-ια΄ από 20-12-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών  ‘’Σύσταση- Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2017-2018’’. 

ε.  Υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ΄ από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄- 4130). 

στ.  Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017  κοινή υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016                
(Β/969/22-03-2017). 

ζ. Υπ’ αριθμ. 57654 από 23-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’ Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’ (ΦΕΚ Β΄-
1781). 

η. Υπ’ αριθμ. 56902/215 από 02-06-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (ΦΕΚ Β΄-1924). 

θ.  Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 04.10.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. (ΦΕΚ 
Β΄-3470). 

    ι. Την υπ’ αριθ. 2/61506/ΔΠΓΚ από 05-09-2017 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών  
«Έγκριση Ανάληψης  Πολυετούς  Υποχρέωσης» (ΑΔΑ: ΩΥΞ3Η-ΛΩΦ, 
ΑΔΑΜ:17RΕQ001916672).  
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3. Το υπ’ αριθ. 9707/17/1459606 από 18-07-2017 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 
17REQ001720578) της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

 
4. Το υπ’ αριθ.8001/5/77-ια’-19-1 από 07/09/2017β έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού και 

Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.(ΑΔΑΜ:17REQ001916672).  
 

5. To υπ’ αριθ. 7012/6/78-β’ από 24-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υποστήριξης/Τμήμα Γενικών και Ατομικών Εφοδίων  με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας επικαιροποιημένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 
 

6. To υπ’ αριθ. 9707/17/2492391 από 12-12-2017 έγγραφο της Αστυνομικής Ακαδημίας, με το 
οποίο προσδιορίζεται ο τόπος και  ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 

 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
 

1.  Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) 
σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς), για 
την προμήθεια  στολών (περιλαμβανομένων των υποκαμίσων και των πηλικίων) 
Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το 
εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. όπως αυτά  περιγράφονται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.    

 
2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερών www.promitheus.gov.gr από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

β. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 
γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016, ως 
ισχύουν και στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 56902/2015 από 02/06/2017 απόφασης Υπουργού 
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Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 
δ.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ της 

παρούσας από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Αν η συνεδρίαση 
της αρμόδιας στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού 
για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία 
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη 
εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 
με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για 
την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα 
υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως 
άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία 
περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.  

 
ε.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) μέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016. 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 
  

στ.  Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα του           
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση λογίζεται ότι η προσφορά αφορά ολόκληρη την ποσότητα 
του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία αυτή αναφέρεται. Δεν γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά για μέρος της ποσότητας τμήματος ή τμημάτων 
του διαγωνισμού. 

 
4. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β.   Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  
γ.   Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 
δ.     Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

         Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
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Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 25 και του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 

 
5.    ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς, για τους οποίους συντρέχει 
ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού, ήτοι: 
α.   Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι αδικήματα:  

 (1) 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), 

(2)  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 (EE 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 (EE 
L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

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

(4)  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 (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

(5)  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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6)  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 (EE L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α' 215). 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή των εχόντων εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους 
διαχειριστές, 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
- στις περιπτώσεις των συναιτερισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 
φόρων. 

γ.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

δ.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από την παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν.4412/2016. 

ε.             Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ Β΄-
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. 

Οι υπό (i) και (ii) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
στ.  Ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ζ.     Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

η.    Εάν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016. 

θ.     Εάν  υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν.4412/2016 

ι.     Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

ια. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του N.4412/2016.  

ιβ.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

ιγ. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ιδ.    Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
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Οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου αυτής αφορούν στον οικονομικό φορέα που 
υποβάλλει προσφορά (προσφέροντα), στους οικονομικούς φορείς που παρέχουν στήριξη σε 
αυτόν (προσφέροντα), στους υπεργολάβους του, στους υπεργολάβους των υπεργολάβων 
του και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα 
υπεργολαβίας.    
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από  τους 
λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 
  6.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας στολών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

α.     Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα.   

 
β.     Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν κύκλο εργασιών (συνολικό – γενικό), κατά μέσο όρο, τα τρία (3) τελευταία 
έτη  (2014, 2015 και 2016)  τουλάχιστον ίσο με το  1/3 της συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά .   
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 
με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ως ορίστηκε ανωτέρω. 

 
 

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που αναφέρεται στην 
επόμενη παράγραφο  της παρούσας Διακήρυξης. 

 
9.      Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 
α.    Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν 
από το  σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
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του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε  αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

β.    Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την 
εγγραφή τους είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
!dentification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 
από το αντίστοιχο σύστημα,  είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur 
eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει σε αυτούς τα 
απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του  Συστήματος. 

γ.     Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται 
την  εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας  - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

δ.    Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος 
χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον 
υποψήφιο χρήστη. 

ε.    Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του.  

10.    Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

Α΄  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

Ζ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
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ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
11.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τα έγγραφα της σύμβασης 
μέχρι και την 15-02-2018. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα εν λόγω αιτήματα θα απαντώνται το αργότερο έξι (6) 
μέρες πρίν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
προθεσμίας ή με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα παράγραφο δεν 
εξετάζονται.  

 
12. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, 
με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 
τους όρους της διακήρυξης. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής γίνεται εντός 
των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 361 του Ν.4412/2016. 

 
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
14. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 
 
 
` 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
 

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής 
Διεύθυνση Οικονομικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια στολών αστυνομικού προσωπικού, όπως αυτές 
(υπηρεσίες) περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα, καθώς και στο 
Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(CPV): 

35811200-4 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Αστυνομική Ακαδημία 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (άνευ ΦΠΑ)  #382.924,00# ευρώ 

Φ.Π.Α. 
 

Ο εκάστοτε ισχύων. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 
 

 
Πιστώσεις ΚΑΕ 1421 «Προμήθεια υφασμάτων, ιματισμού και 
συναφών υλικών» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων 
οικονομικού έτους 2018 του Ε.Φ. 07 - 410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». 
 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ %) 
 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται κατά την πληρωμή του με κρατήσεις 
#5,69488#, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:  
-2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο  2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
-2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
-0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ. 
-0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ. 
-0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, 
ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.    

 
ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή των στολών  θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας φόρος εισοδήματος (άρθρο 
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 64 του ν.4172/2013, ως ισχύει). 
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ανά 

τμήμα (άνευ ΦΠΑ) σε 
Ευρώ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) σε 
Ευρώ 

1. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2017-2018 

197.895,00 3.957,9 

2. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  2017-2018 

61.465,00 1.229,3 

3. ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

27.048,00 540,96 

4. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

 
 

57.615,00 1.152,3 

5. ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 
ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2018 

 

12.348,00 246,96 

6. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2018 

 

26.553,00 531,06 

ΣΥΝΟΛΟ 382.924,00 
                     

 
 

ΙΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  
 
 
 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Χειμερινή στολή εξόδου υπ' αριθ. 8 [1 χιτώνιο 
+ 1 περισκελίδα (Δ.Α.) άντρες] 354 

Χειμερινή στολή εξόδου υπ' αριθ. 8  [1 χιτώνιο 
+ 1 φούστα (Δ.Α.) γυναίκες] 147 

Θερινή στολή εξόδου υπ' αριθ. 8  [1 χιτώνιο + 1 
περισκελίδα (Δ.Α.) άντρες] 354 

Θερινή στολή εξόδου υπ' αριθ. 8 [1 χιτώνιο + 1 
φούστα (Δ.Α.) γυναίκες] 147 

Χειμερινή στολή εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 8α (1 χιτώνιο & 1 

περισκελίδα) άντρες 
354 

1. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

2017-2018 

Χειμερινή στολή εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 8α (1 χιτώνιο & 1 

περισκελίδα) γυναίκες 
147 
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Περισκελίδα θερινής στολής εξόδου & 
εξωτερικής υπηρεσίας (2 τεμάχια άντρες-
γυναίκες) 

1002 

Χειμερινή στολή εξόδου & δεξιώσεων υπ' αριθ. 
1 [1 χιτώνιο + 1 περισκελίδα (Δ.Υ.) άντρες] 113 

Χειμερινή στολή εξόδου & δεξιώσεων υπ' αριθ. 
1 [1 χιτώνιο + 1 φούστα (Δ.Υ.) γυναίκες 34 

Θερινή στολή εξόδου & δεξιώσεων υπ' αριθ. 1 
(1 χιτώνιο & 2 περισκελίδες άντρες) 113 

Θερινή στολή εξόδου & δεξιώσεων υπ' αριθ. 1 
(1 χιτώνιο & 2 φούστες γυναίκες) 34 

Χειμερινή στολή εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 2 (1 χιτώνιο & 1 

περισκελίδα άντρες) 
113 

Χειμερινή στολή εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 2 (1 χιτώνιο & 1 φούστα 

γυναίκες) 
34 

Περισκελίδα για χειμερινή στολή εκπαίδευσης 
& εσωτερικής υπηρεσίας (βαθυκύανο) (1 

τεμάχιο γυναίκες) 
34 

Περισκελίδα θερινής στολής (γκρι-κυανό) (2 
τεμάχια άντρες -γυναίκες) 294 

2. 

 
 
 
 
 

ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  

2017-2018 

Φούστες, θερινής στολής υπ' αριθ. 2 (γκρι -κυανό) 
(2 τεμάχια) 68 

Υποδύτης λευκός με κλασικό περιλαίμιο (υπ' 
αριθ. 1 χειμερινή στολή) (1 τεμάχιο) 147 

Υποδύτης λευκός χωρίς περιλαίμιο (υπ' αριθ. 1 
θερινή στολή)  (2 τεμάχια) 294 

Υποδύτης κλασικός χρώματος ανοικτού 
κυανού (υπ' αριθ. 2 χειμερινή στολή) (2 

τεμάχια) 
294 3. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος 
ανοικτού κυανού (υπ' αριθ. 2 θερινή στολή)(3 

τεμάχια) 
441 

Υποδύτης κλασικός χρώματος ανοικτού 
κυανού (χειμερινή στολή) (2 τεμάχια) 1.002 

4. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

 
Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος 
ανοικτού κυανού (θερινή στολή)(3 τεμάχια) 1503 

Πηλήκιο χειμερινό, χρώματος βαθυκύανου 147 
Πηλήκιο θερινό, χρώματος λευκού 147 

5. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2018 

 
Πηλήκιο θερινό, χρώματος γκρι κυανού 147 

Πηλήκιο χειμερινό, χρώματος βαθυκύανου 501 

6. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2016 

 
Πηλήκιο θερινό, χρώματος γκρι κυανού 501 
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ΙV. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΙ – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Α1. ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) ή τα Τ.Δ.Α. όπου ανήκουν οι 
Δόκιμοι Αστυφύλακες ,σε περίπτωση που βρίσκονται στις σχολές 
τους .  
Επισημαίνεται ότι, τόπος λήψης μέτρων για τα είδη του εν λόγω 
τμήματος δύναται να αποτελέσει αποκλειστικά η έδρα της 
Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την 
Σχολή Αστυφυλάκων. 
Α2. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, και υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) 
ημερών από την ειδοποίηση του,  κατόπιν συνεννόησης με 
αυτήν. 
Α3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Τα παραδοτέα παραδίδονται-αποστέλλονται από τον Ανάδοχο 
στην Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) και αν οι Δόκιμοι βρίσκονται 
στις σχολές στα αντίστοιχα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
(Τ.Δ.Α.), που ανήκουν οργανικά οι Δόκιμοι Αστυφύλακες: 
Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου (1ο χλμ. εθνικής οδού Διδυμοτείχου-
Μεταξάδων τ.κ. 68300, Διδυμότειχο).    
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (7ο χιλ. εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης τ.κ. 
69100, Κομοτηνή)  
Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου (Καζαντζάκη αρ. 36 τ.κ. 74131, Ρέθυμνο) 
Επισημαίνεται ότι, Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την 
Σχολή Αστυφυλάκων. 
Α4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

Τα παραδοτέα είδη θα παραδοθούν - αποσταλούν από τον 
Ανάδοχο ως εξής: 
α. Έως τρεις (3) μήνες, για τις χειμερινές στολές εξόδου και 
λοιπά χειμερινά είδη ένδυσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων,   
β. Έως έξι (6) μήνες, για τις θερινές στολές εξόδου και λοιπά 
θερινά είδη ένδυσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων, από την 
ημερομηνία της Α2 έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου από 
την αρμόδια Υπηρεσία. 

1. 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
2017-2018 

 

Α.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 
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 Α.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  
Β1.ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής). 
Β2.ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν συνεννόησης με αυτήν.  
Β3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:   
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής).  
Β4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
 α. Έως δύο (2)  μήνες, για τις χειμερινές στολές  και λοιπά 
χειμερινά είδη ένδυσης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, 
β. Έως τέσσερις (4) μήνες, για τις θερινές στολές εξόδου και 
λοιπά θερινά είδη ένδυσης, των Δοκίμων Υπαστυνόμων, από την 
ημερομηνία της Β2 έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου από την 
αρμόδια Υπηρεσία.  

2. 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  
2017-2018 

 

Β.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

 
  

Β.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  
Γ1.ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής. 
Γ2.ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν συνεννόησης με 
αυτήν.  
Γ3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής). 

3. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

Γ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
Έως τεσσάρων (4) μήνες, από την ημερομηνία της Γ2 έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από την αρμόδια Υπηρεσία. 
 

  
Γ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

  

Γ.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  

4. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 
2017-2018 

Δ1. ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
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ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) ή τα Τ.Δ.Α. όπου ανήκουν οι 
Δόκιμοι Αστυφύλακες ,σε περίπτωση που βρίσκονται στις σχολές 
τους .  
Επισημαίνεται ότι, τόπος λήψης μέτρων για τα είδη του εν 
λόγω τμήματος δύναται να αποτελέσει αποκλειστικά η έδρα της 
Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από 
την Σχολή Αστυφυλάκων. 
Δ2. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, κατόπιν συνεννόησης, μετά την παραλαβή των 
υφασμάτων. 
Δ3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Τα παραδοτέα παραδίδονται-αποστέλλονται από τον Ανάδοχο 
στην Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) και αν οι Δόκιμοι βρίσκονται 
στις σχολές στα αντίστοιχα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
(Τ.Δ.Α.), που ανήκουν οργανικά οι Δόκιμοι Αστυφύλακες: 
Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου (1ο χλμ. εθνικής οδού Διδυμοτείχου-
Μεταξάδων τ.κ. 68300, Διδυμότειχο).    
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (7ο χιλ. εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης τ.κ. 
69100, Κομοτηνή)  
Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου (Καζαντζάκη αρ. 36 τ.κ. 74131, Ρέθυμνο) 
Επισημαίνεται ότι, Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την 
Σχολή Αστυφυλάκων. 

 

Δ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
Έως τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της Δ2 έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από την αρμόδια Υπηρεσία. 

  
Δ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

  

Δ.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  
Ε1.ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής). 
Ε2.ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν συνεννόησης, μετά την 
παραλαβή των υφασμάτων.  
Ε3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής).  

 
 

5. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2018 

 

Ε4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
α. Έως σαράντα πέντε (45) ημέρες, για Πηλήκια, χρώματος 
βαθυκύανου και για Πηλήκια  χρώματος λευκού των Δοκίμων 
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Υπαστυνόμων, 
β. Έως τρεις (3) μήνες, για Πηλήκια χρώματος γκρι κυανού, των 
Δοκίμων Υπαστυνόμων, από την ημερομηνία της Ε2 έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από την αρμόδια Υπηρεσία, κατά 
περίπτωση. 
 

  
Ε.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

  

Ε.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  
ΣΤ1.ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) ή τα Τ.Δ.Α. όπου ανήκουν οι 
Δόκιμοι Αστυφύλακες ,σε περίπτωση που βρίσκονται στις σχολές 
τους .  
Επισημαίνεται ότι, τόπος λήψης μέτρων για τα είδη του εν λόγω 
τμήματος δύναται να αποτελέσει αποκλειστικά η έδρα της 
Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την 
Σχολή Αστυφυλάκων. 
ΣΤ2.ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, κατόπιν συνεννόησης, μετά την παραλαβή των 
υφασμάτων. 
ΣΤ3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
Τα παραδοτέα παραδίδονται-αποστέλλονται από τον Ανάδοχο 
στην Αστυνομική Ακαδημία  
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, 
ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης) και αν οι Δόκιμοι βρίσκονται 
στις σχολες στα αντίστοιχα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
(Τ.Δ.Α.), που ανήκουν οργανικά οι Δόκιμοι Αστυφύλακες: 
Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου (1ο χλμ. εθνικής οδού Διδυμοτείχου-
Μεταξάδων τ.κ. 68300, Διδυμότειχο).    
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (7ο χιλ. εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης τ.κ. 
69100, Κομοτηνή)  
Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου (Καζαντζάκη αρ. 36 τ.κ. 74131, Ρέθυμνο) 
Επισημαίνεται ότι, Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την 
Σχολή Αστυφυλάκων. 

6. 

ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
2017-2018 

 

ΣΤ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  
 α. Έως τρείς (03) μήνες, για Πηλήκια, χρώματος βαθυκύανου 
των Δοκίμων Αστυφυλάκων. 
β. Έως έξι (6) μήνες, για Πηλήκια χρώματος γκρι κυανού, των 
Δοκίμων Αστυφυλάκων, από την ημερομηνία της ΣΤ2 έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από την αρμόδια Υπηρεσία, κατά 
περίπτωση. 
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ΣΤ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

  

ΣΤ.6  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ποσοτικός, ποιοτικός, μακροσκοπικός και κάθε άλλος 
απαραίτητος έλεγχος που θα κριθεί από την επιτροπή 
Παραλαβής.  

 
                   
                                   
 
                                                    
                                                 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής και χρόνος ισχύος προσφορών. 
 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 και 
96 του Ν.4412/2016 και  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β-02.06.17) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Τα στοιχεία – έγγραφα των προσφορών για τα οποία υφίσταται υποχρέωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα, για υποβολή τους και σε έντυπη μορφή, προσκομίζονται ή 
αποστέλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ήτοι στο Γραφείου Εισερχόμενης 
Αλληλογραφίας της Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. (Μεσογείων 96, Τ.Κ.11527 χώροι της πρώην Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), επί ποινή αποκλεισμού, εντός  τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. Για την έντυπη υποβολή ισχύουν όσα 
ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα. Η εκπροθέσμως υποβληθείσες έντυπες 
προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον προσφέροντα.  
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως εκ 
τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

 
 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

 
β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά»ι στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη. 
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γ.    ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά και τα  κατά περίπτωση απαιτούμενα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά . 

  [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56902/215 από 02-06-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (ΦΕΚ Β΄-1924) τα περιεχόμενα των ανωτέρω α και β  (υπο)φακέλων 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά σ΄ ένα (1) (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου,  υποβάλει με την προσφορά του σχετική δήλωσή του, όπου 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 μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
1.2.1.Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 
αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθ. 
56902/215 από 02-06-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄-
1924) όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
  
1.2.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν. 4412/16, 

ως ισχύει και την υπ’ αριθμ. ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄-1924). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ 
της παρούσας) υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf, κατόπιν ψηφιακής σάρωσης, και προσκομίζεται από 
αυτόν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) ανά 
τμήμα (εάν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για ένα μόνο (1) 
τμήμα) ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων των 
τμημάτων (εάν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για δύο ή 
περισσότερα ή όλα τα τμήματα), ως εμφαίνεται στο Παράρτημα Α΄. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την 01-

05-2019. 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
1.2.1.2  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)*, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, το οποίο καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
της Επιτροπής της 5 Ιανουαρίου 2016 και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
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δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄-75) και προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του Ν.4412/2016, ως ισχύει και της 
παρούσας Διακήρυξης 
[(Ε.Ε.Ε.Σ.)*: Πρόκειται για το European Single Procurement Document 
(ESPD) ή Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.] 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι 
διαδικασία:  
α. Από την αναθέτουσα Αρχή, εν προκειμένω το Τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εξαχθεί 
ένα (1) αρχείο σε μορφή .xml  το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο. Το εν λόγω 
αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο  στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ (για το συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ βλ. αρχική σελίδα της 
διακήρυξης). 
β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml 
από το ΕΣΗΔΗΣ και το  αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  
γ.  Ακολούθως, μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. 
δ. Επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σε μορφή .xml.  
ε. Ακολούθως συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα 
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία 
με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.  
Επισημαίνεται ότι: 
  Στο μέρος ΙΙ, παράγραφος Α΄ (πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα) του Ε.Ε.Ε.Σ., πρέπει να δηλώθούν τα τμήματα του διαγωνισμού για  
τα οποία ενδιαφέρεται ο προσφέρων. Η δήλωση γίνεται στο πεδίο «Ανάλογα 
με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσοφρά». 
 Στο μέρος ΙΙ, παράγραφος Β΄ (πληροφορίες σχετικά με τους 
εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) του Ε.Ε.Ε.Σ., πρέπει να δηλώνονται 
τα στοιχεία του, κατά περίπτωση, εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
στ. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. 
Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως 
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  
ζ. Το αρχείο .pdf, του Ε.Ε.Ε.Σ., υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, τα στοιχεία του οποίου δηλώθηκαν στο 
μέρος ΙΙ, παράγραφος Β΄ του εγγράφου, σύμφωνα με τα προηγούμενα.   
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η. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί  τις 
ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις, αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική 
ικανότητα και την χρηματοοικονομική του επάρκεια, όπως αυτές 
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί 
τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. του (μέρος ΙΙ – παράγραφος Γ΄), ότι θα στηριχτεί σε 
τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη 
και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ., για κάθε οικονομικό φορέα 
που θα του παράσχει στήριξη. Στα επισυναπτόμενα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των 
οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, 
δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο 
οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά τα ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα 
παραχθεί. Κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων που 
θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, πέραν των δηλώσεων που 
αφορούν στους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 
μέρος IV, δηλαδή οι σχετικές με την ή τις ικανότητες τους, στις οποίες θα 
στηρίχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες.  
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην 
προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους θα πρέπει, να σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη 
στο στο Ε.Ε.Ε.Σ του (μέρος ΙΙ – παράγραφος Δ). Ακολούθως στο πεδίο που 
εμφανίζεται αναφέρει το τμήμα, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει 
κατά το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Και σε αυτή την περίπτωση 
ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό 
έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο (άρθρ. 131 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει). Στα επισυναπτόμενα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των υπεργολάβων, 
δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο 
οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά τα ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα 
παραχθεί. Τα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των υπεργολάβων συμπληρώνονται ως 
προς τα μέρη I, II, III.  
Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται και στις ικανότητες 
του/ων υπεργολάβου/ων θα πρέπει στο/α χωριστό/α Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου 
υπεργολάβου να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το μέρος IV, δηλαδή οι σχετικές με την ή τις ικανότητες τους, 
στις οποίες θα στηρίχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες. 
Το χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο δεν απαιτείται να 
προσκομιστεί όταν η υπεργολαβία δεν δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. κατά 
την υποβολή προσφοράς, αλλά δηλώνεται μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων 
τότε επισυνάπτονται χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα αντιστοίχως και σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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 Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  

1. Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική 
προσφορά του ενδιαφερόμενου, μόνο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής απαιτείται να προσκομισθεί στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη 
μορφή. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πρέπει να έχει ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. 

2. Τα Ε.Ε.Ε.Σ. φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή και για τον λόγο αυτό 
δεν απαιτείται η προσκομιδή τους σε έντυπη μορφή. 

3. Για όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε 
έντυπη μορφή, εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 

 
1.2.2       Περιεχόμενα (υπό)φάκελου «Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 

1.2.2.1 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) και 
υποβάλλεται μέσω του συστήματος από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

1.2.2.2 Τα τεχνικά φυλλάδια, τα δικαιολογητικά και οι σχετικές δηλώσεις που τυχόν 
απαιτούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 
της παρούσας.    

1.2.2.3 Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ. του ότι θα αναθέσει  τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει στην 
προσφορά του το ακριβές τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που 
προτείνει.  Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα πρέπει 
να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4 Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στο ΕΕΕΣ. ότι θα στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τους 
οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει 
από αυτούς. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την 
στήριξή τους στον προσφέροντα, θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που 
περιέχονται στα υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, ΕΕΕΣ. 

 
 

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
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1. Η τεχνική προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, 
υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε 
περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής. 

2. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που τυχόν απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ της 
παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή του 
κατασκευαστή, υποβάλλονται και πάλι  θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του σε περίπτωση που αυτός (προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Από τα λοιπά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν 
και σε έντυπη μορφή μόνο εκείνα τα οποία οι Φορείς του Δημοσίου δεν κάνουν  
αποδεκτά ως αντίγραφα των πρωτότυπων κατά τον Ν. 4250/2014. Τέτοια έγγραφα 
είναι τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

4. Ομοίως δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 που απαιτείται να βληθούν 
από τον προσφέροντα σύμφωνα με όρο του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας, 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες. 

5. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι 
ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και 
στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να 
φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης 
της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 
Ειδικότερα τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

7. Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται 
από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
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εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, επισυνάπτει  
σχετική δήλωσή του (Ν.1599/86), στην οποία αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του 
συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικά (άρθρο 21 Ν. 4412/2016, ως ισχύει). 

 
 

1.2.3.   Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
 
1. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται: 

α. Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα (παράγεται από το Σύστημα) και 
β. Δήλωσή του, υπό μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή 

σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με 
την ανάλυση της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του 
Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας. 

2.  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

3.  Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει) και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

4. Στην Οικονομική Προσφορά του Συστήματος η τιμή δίνεται όπως ορίζεται 
κατωτέρω: 
α.  Η τιμή προσφοράς στο Σύστημα θα δίνεται ανά τμήμα, όπως αυτά ορίζονται 

στην παρούσα, σε ευρώ και χωρίς να υπολογίζεται ο εκάστοτε ισχύον 
Φ.Π.Α.. 

β.  Η αναγραφή της τιμής προσφοράς σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με μέχρι δύο 
δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. Σε περίπτωση που η αναγραφή της τιμής γίνει με 
περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

γ.  Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως 
αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α και κάθε είδους δαπάνη για την 
παράδοση όλων των ειδών του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται 
προσφορά, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα 
Διακήρυξη.  

δ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την ισχύουσα παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

ε. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τμήματα για τα οποία οι 
συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών η 
προσφορά τους θα απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη εκτίμησης. 
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στ. Επισημαίνεται ότι o εκάστοτε Φ.Π.Α. σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

ζ. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει επί της τιμής προσφοράς 
ανά τμήμα, ως ορίστηκε ανωτέρω, σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 
5. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
6. Η οικονομική προσφορά απορρίπτεται όταν: 

α.  Η τιμή προσφοράς ως ορίστηκε ανωτέρω, ξεπερνά την εκτιμώμενη αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται.  

β. Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή.  

γ. Τίθεται όρος αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής. 
δ. Η προσφερόμενη τιμή, με Φ.Π.Α., υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, 

με Φ.Π.Α., του τμήματος (ή των τμημάτων) της παρούσας διακήρυξης, για τα 
οποία υποβάλλεται. 

ε. Η τιμή προσφοράς δεν δίνεται τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα. 

στ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές. Στην περίπτωση αυτή, ο 
προσφέρων θα κληθεί να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες εξηγήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Σε περίπτωση μη 
ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων η προσφορά του 
θα απορριφθεί. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς 
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μετά από την 
προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρ. 88 του ιδίου ως άνω Νόμου, 
διαβούλευση με τον προσφέροντα. 

 
ζ.  Δεν υποβληθεί ή υποβληθεί ελλιπώς συμπληρωμένη ή χωρίς να είναι  

ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση 
με την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για κάθε τμήμα του διαγωνισμού 
για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του 
Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 
7.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
8. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά (άρθρο 21 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). 

 
Γενικά επί της κατάρτισης των προσφορών επισημαίνεται ότι : 
     Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα του 

διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της 
διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές αφορούν όλο το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας για έκαστο τμήμα. Προσφορά για μέρος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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   Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
   Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

απαράβατους όρους της  Διακήρυξη συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
   Από τα δικαιολογητικά - έγγραφα, όσα εκδίδονται - υπογράφονται από τον 

προσφέροντα, φέρουν υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή του και σε 
περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, δεν 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής του υπογράφοντα αυτά. Για την ένωση οικονομικών φορέων που 
υποβάλλει κοινή προσφορά, τα στοιχεία που απαρτίζουν την τεχνική και την 
οικονομική προσφορά υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από κάθε οικονομικό 
φορέα - μέλος της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, είτε από 
κοινό εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό 
αυτό, ο οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο 
συστάθηκε η ένωση. Επίσης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής 
και έντυπη υποβολή και για όσα δικαιολογητικά-έγγραφα της προσφοράς 
εκδίδονται - υπογράφονται από τρίτο, αλλά φέρουν ψηφιακή υπογραφή αυτού 
(εκδίδοντα – υπογράφοντα). 

     Από τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν και σε 
έντυπη μορφή μόνο εκείνα τα οποία οι Φορείς του Δημοσίου δεν κάνουν  
αποδεκτά ως αντίγραφα των πρωτότυπων κατά τον Ν. 4250/2014. Τέτοια 
έγγραφα είναι τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

     Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 που απαιτείται να 
βληθούν από τον προσφέροντα, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες. 

   Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
Αναθέτουσα Αρχή, αποστέλλονται ταχυδρομικά ή προσκομίζονται από τους 
συμμετέχοντες στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου 
φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η 
επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο 
του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, 
διαχωρισμένα σε τρεις (3) σφραγισμένους υποφακέλους στους οποίους θα 
αναγράφονται εξωτερικά η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της 
Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία 
του οικονομικού φορέα και οι ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 
«Τεχνική προσφορά» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, 
εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής. 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, 
δύναται να χρησιμοποιούνται από τον προσφέροντα  περισσότεροι του ενός 
φάκελοι. Σε κάθε φάκελο αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω στοιχεία και 
επιπλέον τίθεται αρίθμηση π.χ. Φακ. 1/5, Φακ. 2/5 κοκ. Κατ’ επέκταση δύναται να 
διαχωρίζονται και να σημαίνονται οι επιμέρους φάκελοι «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», οι οποίοι θα 
περιέχονται στους κυρίως φακέλους «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής». 
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 Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

   Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες, εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησής της και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

   Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από 
αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται σχετική δήλωση από 
τους προσφέροντες. Προσφορά στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος 
μικρότερος του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   Ο χρόνος παράδοσης, που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας αποτελεί  απαράβατο όρο. 

   Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

   Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
 
2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
I. Αποσφράγιση προσφορών. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των 

(ηλεκτρονικών και έντυπων) (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

II. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Μόνιμη 
Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη 
νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται αναλυτικά 
στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή 
απόρριψη των προσφορών προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής,  
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Παράλληλα, πραγματοποιείται από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των  
υποβληθέντων φακέλων τεχνικών προσφορών που αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.2.2 του παρόντος παραρτήματος. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών 
Προσφορών γνωμοδοτεί προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής περί 
της αποδοχής ή απόρριψης των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό.  
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III. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων  των προσφορών, αποσφραγίζονται  από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής 
και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίζεται με ειδική πρόκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 
στάδια, δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν κατά την ως άνω διαδικασία.   

IV. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.  Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και γνωμοδοτεί για την 
αποδοχή ή απόρριψη αυτών, την κατάταξη τους με βάση το κριτήριο ανάθεσης και  την 
ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου για έκαστο τμήμα του διαγωνισμού. 

V. Διευκρινίσεις – Συμπλήρωση εγγράφων. Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

VI. Έκδοση απόφασης αποδοχής / απόρριψης προσφορών και ανάδειξης του 
προσωρινού ανάδοχου. Το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής αποφαίνεται επί 
της αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό, της 
κατάταξης των προσφορών με βάση το κριτήριο του διαγωνισμού και της ανάδειξης του 
προσωρινού αναδόχου κάθε τμήματος του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη του τις 
ανωτέρω γνωμοδοτήσεις των αντίστοιχων Επιτροπών.  

VII. Κατακύρωση. Με έγγραφη πρόσκληση ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης 
ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Παράρτημα.  

VIII. Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Μόνιμη Επιτροπή 
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς και τον 
αντίστοιχους έντυπους φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που τυχόν θα 
υποβληθούν από τους προσωρινούς ανάδοχους των τμημάτων του διαγωνισμού.  

IX. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών 
και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και της νομιμότητάς τους, προς το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα αποφανθεί εντέλει, για την κρίση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό η ως άνω Επιτροπή δύναται να καλεί 
τους προσωρινούς αναδόχους για προσκομιδή – συμπλήρωση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

X. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για έκαστο τμήμα του σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για το εν λόγω 
τμήμα, πλην του προσωρινού ανάδοχου εκάστου τμήματος, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 
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XI. Πρόσκληση του προσωρινού ανάδοχου του τμήματος του διαγωνισμού για το οποίο 

έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης κατακύρωσης να 
προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

XII. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο κάθε 
τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 περ. γ’ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

XIII. Πρόσκληση του αναδόχου κάθε τμήματος να υπογράψει τη σύμβαση, κατά τις παρ. 
4 και 5 του άρθρου 105 του ως άνω Νόμου, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) μέρες. 

XIV. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει.     

 
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, 
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους έντυπους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε 
έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους έντυπους (υπο)φακέλους με τις ενδείξεις 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», καθώς και οι αντίστοιχοι έντυποι 
(υπο)φάκελοι, που τυχόν υποβλήθηκαν, δεν αποσφραγίζονται. Οι δε έντυποι (υπο)φάκελοι 
«Οικονομική Προσφορά», μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την 
ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορισθεί από την Υπηρεσία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν 
έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους αντίστοιχους έντυπους (υπο)φακέλους με την 
ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την 
επιτροπή ανά φύλλο. 

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας υπέβαλε προσφορά για 
περισσότερα του ενός τμήματα, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθεί 
ανεξάρτητα αν για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά, λόγω της 
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δομής και λειτουργίας του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Ομοίως, εάν υποβληθεί ενιαίος έντυπος 
φάκελος οικονομικής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα, που θα εμπεριέχει τις 
επιμέρους οικονομικές προσφορές για τα τμήματα αυτά, θα αποσφραγισθεί ανεξάρτητα αν 
για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων , κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στη διακήρυξη.. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 

– Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

– Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, ο προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας 
διακήρυξης και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κηρύσσεται προσωρινός 
ανάδοχος. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω ειδικής λειτουργίας του Συστήματος (όχι 
μέσω της «Επικοινωνίας»), σε μορφή αρχείου .pdf και σε σφραγισμένο ηλεκτρονικό 
φάκελο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχει σε βάρος κάποιος από 
τους λόγους αποκλεισμού, που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και ότι πληροί 
τα κριτήρια επιλογής που ομοίως έχουν οριστεί με την παρούσα. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, 
ως ισχύει. 

Από τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικά δεν απαιτείται να 
προσκομιστούν σε έντυπη μορφή όσα φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή του εκδότη τους με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ και όσα 
στοιχεία  και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτότυπων.  

Όσα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο στην αρμόδια 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Τα έντυπα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014, ως ισχύει, υποβάλλονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε 
σφραγισμένο έντυπο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται εξωτερικά: η ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της 
Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα) και τα στοιχεία του 
προσωρινού αναδόχου. 

Στον φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά, εσωκλείεται διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο εν λόγω φάκελος 
αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη προσκομιδής ή διαπίστωσης ελλείψεων επί των 
δικαιολογητικών, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία για προσκόμιση ή 
συμπλήρωση αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 103 του ως άνω Νόμου. 

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές (οψιγενείς) στις προϋποθέσεις τις οποίες 
ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί, στο ΕΕΕΣ που υπέβαλε κατά το άρθρο 79 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα, προκειμένου να μην 
καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (προσφέροντα), εφόσον έχει κατατεθεί, 
πρέπει να προηγείται έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει είναι ψευδή ή ανακριβή, η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του ως άνω νόμου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από της 
προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
και 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και με την παρούσα Διακήρυξη, η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου απορρίπτεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως άνω νόμου, (εφόσον είχε προσκομισθεί) 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως άνω νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα 
Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
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απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 104 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσωρινού 
ανάδοχου και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
5.1.1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού 
φορέα  τελεσίδικη 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). 
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5.1.2 Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική εκκαθάριση, 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

5.1.3  Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016), 
από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό 
επάγγελμα τους, το οποίο είναι συναφή – εν σχέση με τα υπό προμήθεια είδη.  

5.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). Μαζί με το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας, ο οικονομικός φορέας θα συνυποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του, στην οποία θα δηλώνει ρητά τους οργανισμούς κοινωνικούς 
ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της  κύριας όσο 
και της επικουρικής ασφάλισης.   

5.1.5  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική 
ενημερότητα).  

5.1.6 Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης  του 
διαγωνιζόμενου, ήτοι: 

α.  Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν το-α 
μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σ’ αυτό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου, καθώς και η ισχύουσα εκπροσώπηση του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο.  

β.  Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

γ.   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.     Εάν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων, τότε τα 
ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται, κατά 
περίπτωση, για κάθε μέλος της ένωσης, μαζί με συμφωνητικό μεταξύ 
των μελών της, με το οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με 
σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) της. Στο 
σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον 
και αλληλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
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Επισημαίνεται ότι : 
1. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, αφορά στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό και συγκεκριμένα: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους 
διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

- στις περιπτώσεις των συναιτερισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση οικονομικών φορέων, 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.5, 5.1.6 και για τον οικονομικό φορέα από τον οποίο θα λάβει στήριξη.  

5. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

6. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει  τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα 
πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των 
παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 και για τον κάθε 
υπεργολάβο.  

7. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,  5.1.4,  
5.1.5 και 5.1.6, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει γίνει και να φέρει ημερομηνία, εντός 
του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την έκδοση του 
πιστοποιητικού , το οποίο αντικαθιστά. 

 
 

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
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Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα 
ως άνω αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 
5.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,  

με ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, 
έγγραφης ειδοποίησης. 

5.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, έτη 2014, 2015 και 2016 (σε 
περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,  φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 
Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
των τμημάτων της παρούσας διακήρυξης για τα οποία έχει υποβάλει 
προσφορά. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα 
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις 
παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, 
ο οποίος θα θέσει στη διάθεση του υποψήφιου οικονομικού φορέα τους 
αναγκαίους πόρους.  

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους οικονομικούς -χρηματοοικονομικούς πόρους, 
γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2, 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως αθροιστικά 
για τους συμμετέχοντες σε ένωση. Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσωρινού αναδόχου, εκάστου τμήματος, γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση όλων των 
συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου με τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Κατά τον ίδιο χρόνο αποσφραγίζονται από τα ως άνω 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής και οι αντίστοιχοι έντυποι φάκελοι με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών και  γνωμοδότησης 
του αρμόδιου οργάνου. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
επόμενα (προσφυγή ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.). 
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα με την απόφαση κατακύρωσης, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει  ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ανά τμήμα και συγκεκριμένα μέχρι 
ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μέχρι ποσοστού 15% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή μέχρι ποσοστού 50%, στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την 
Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον  προμηθευτή. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όσους υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές πλην του προσωρινού ανάδοχου, εκάστου τμήματος. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης επέρχονται εφόσον περάσουν άπρακτες οι 
προθεσμίες άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών. 

Ακολούθως η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο εκάστου τμήματος υπό τις προϋποθέσεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
  7. ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ως άνω Νόμου και να 
ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί 
παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ιδίου Νόμου. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή 
ασκείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 και κατατίθεται από τον 
ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 39/2017, μετά του παραβόλου 
του άρθρου 5 του ιδίου π.δ.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
απόφαση της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει 
αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των 
αρμοδίων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του 
ως άνω Νόμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016 και στο 
π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
  
8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-    Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% 
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του τμήματος του διαγωνισμού (εάν ο οικονομικός 
φορέας υποβάλει προσφορά για ένα (1) τμήμα) ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων 
αξιών, εκτός Φ.Π.Α., των τμημάτων του διαγωνισμού (εάν ο οικονομικός φορέας 
υποβάλει προσφορά για δύο ή περισσότερα τμήματα), ως εμφαίνεται στον σχετικό 
πίνακα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης Διακήρυξης. 

-     Η εγγ. επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα 
και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την 01-05-2019. 
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-      Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.   
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες που 

υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

- Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως.  

 
8.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

- Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρις της επιστροφής 
της στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των 
όρων της σύμβασης.  

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
– Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-
μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν 
δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 

– Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

– Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να 
είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην 
όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 

– Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός 

προθεσμίας που τάσσεται και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 
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καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 
υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως η προσφορά και η διακήρυξη, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε κάθε 
περίπτωση η σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης θα είναι: 1. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο, 2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και 3. Η προσφορά του 
αναδόχου.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 
  10. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 
Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 78 του Ν.4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. 
Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχονται  οι φορείς (που παράσχουν στήριξη) ως προς τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής που δανείζουν, καθώς επίσης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρούσας Διακήρυξης σε βάρος τους. Σε συντρέχουσα περίπτωση ο 
προσφέρων καλείται από την αναθέτουσα αρχή να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο φορέα 
για τον οποίο ανέκυψε λόγος αποκλεισμού.    
 

11. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4412/2016.  

Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς 
(από τον προσφέροντα),  είτε μετά την ανάθεση της σύμβασης και μέχρι την έναρξη 
εκτέλεσης της. Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι δηλώνονται - 
παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/2016, 
προσκομίζονται (από τον ανάδοχο) τα πιστοποιητικά των παραγράφων  5.1.1,  5.1.2, 5.1.3,   
5.1.4,   5.1.5   και   5.1.6, για κάθε υπεργολάβο.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/2016. 
 

12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη της σύμβασης 

μέσα στα χρονικά όρια, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και θα οριστούν στη σύμβαση που θα συναφθεί.  

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή 
μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
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αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης.  

3. 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 είδος προμήθειας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.   

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος που επικαλείται αυτήν 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (αρθρ. 204 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). Ανωτέρα βία δεν 
θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του 
προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα 

συναφθούν γίνεται από Επιτροπή που συστήνεται - συγκροτείται για το σκοπό αυτό 
με απόφαση της αρμόδιας κάθε φορά Σχολής της αναθέτουσας αρχής. 

2. Η επιτροπή για κάθε παραλαβή διενεργεί τους προβλεπόμενους από το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ελέγχους επί των παραδοτέων και ακολούθως συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο. 

3. O ανάδοχος καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, κατά την παραλαβή. 
4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 

4.  Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας η πληρωμή του 
αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα. 

5. Κατά τα λοιπά για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ισχύουν τα οριζόμενα 
στα άρθρα 208, 209 και 213 του Ν.4412/2016. 

 
 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ 

1. Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της σύμβασης η Επιτροπή Παραλαβής  
συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο κοινοποιεί στον ανάδοχο μέσω της Σχολής 
Αξιωματικών ή του αντίστοιχου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του 
ως άνω Πρωτοκόλλου στη Σχολή Αξιωματικών ή στο αντίστοιχο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων για το οποίο προορίζονται τα είδη τα δικαιολογητικά πληρωμής που 
αναφέρονται στο άρθρο 200  του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι, το σχετικό τιμολόγιο 
πρέπει να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την 
αντίστοιχη Επιτροπή και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου.   

3. Η Σχολή Αξιωματικών ή το αντίστοιχο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων θα υποβάλλει το 
Πρωτόκολλο Παραλαβής και τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου στην 
Αστυνομική Ακαδημία, η οποία θα τα προωθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α., για 
τον τελικό έλεγχο πριν την υποβολή τους στην την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 
Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
(πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) για εκκαθάριση. 
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4. Η πληρωμή του ανάδοχου, θα γίνει με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε 
πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του αναδόχου οικονομικού φορέα. 

5. Η πληρωμή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα [30] 
ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από 
τον Ανάδοχο στη Σχολή Αξιωματικών ή στο αντίστοιχο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν. 
4152/2013. 

6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις ετήσιες πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1421, του τακτικού 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», για το  οικονομικό 
έτος 2018. 

7. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 
15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων ή 
στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.    Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
β.  Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο. 

γ.     Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
δ.     Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
ε.     Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
στ.  Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 
16. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο οικονομικός 
φορέας, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 

 
17.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
τους, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση. Επίσης 
οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω 
απαίτησης από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο 
που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

1. Για  την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της 
τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και σύμφωνες με 
τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

2. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, 
θα  προκύψει αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς που θα δοθεί 
ανά τμήμα σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για  την προμήθεια των ειδών, όπως 
περιγράφονται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  

3.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν.4412/2016. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε 
οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση 
των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση 
εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασμό απ’ αυτά. 
 

2.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 
τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
 

3.  Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. Περαιτέρω, η 
Υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους 
προσφέροντες σε περίπτωση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 
 

4. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα, θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των 
τεχνικών φυλλαδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, 
των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της 
υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188). Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό κείμενο 
θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 
 

5.   Για τον χαρακτηρισμό στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικού χαρακτήρα ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4412/2016. 
 

6.  Οι όροι του παρόντος Παραρτήματος καθώς και των Παραρτημάτων Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας διακήρυξης, είναι απαράβατοι. 
 

7.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ #.......................#. 

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την επωνυμία 
…..……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε περίπτωση Ένωσης των 
Εταιριών α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, 
Α.Φ.Μ……………………………………………………………………………………………………….. 
β)……….…………οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………,Α.Φ.Μ…………………., 
γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………., μελών 
της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,} και μέχρι του ποσού των #.......................# ευρώ, 
για τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 06-03-2018 (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό), που αφορά την προμήθεια στολών αστυνομικού 
προσωπικού, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της υπ’ αριθ. 33/2017 
Διακήρυξή Α.Ε.Α., με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά το άρθρο 6 του Ν.4412/2016 ίση με 
#382.924,00# ευρώ, άνευ φ.π.α,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών  και ειδικότερα αφορά 
την συμμετοχή της για το-α τμήμα-τα ………………. του διαγωνισμού,  με εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης #……………..# (συμπληρώνετε η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του τμήματος για 
το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των 
συμβάσεων των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα 
Α΄ της παρούσας Διακήρυξης).      
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και 01-05-2019. 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον έως και την 01-05-2019). 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.       

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας 
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)……….….οδός......................αριθμός.................ΤΚ……………,Α.Φ.Μ……….. 
β)……….….οδός......................αριθμός.................ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο 
του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 
33/2017 Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Ι. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό 
αρχείο με τίτλο ΄΄ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ΄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ   
ΕΦΟΔΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση Π.Κανελλοπουλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 

  

Τηλ. : 210 6996993   
   

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΟΠΗΣ – ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
 

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
 
Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 1 χειμερινής στολής εξόδου 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα (Μπαραθέας) βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), τα οπίσθια, τις χει-
ρίδες, τις ακροχειρίδες, τα θυλάκια, τα κουμπιά, τις επωμίδες και τα επιρράματα. 
2. .Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της οσφύος. 
3. Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλάγια και άνω με τα οπίσθια φύλλα, ε-
μπρός δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν με μια σειρά τεσσάρων (4) κουμπιών 
των 22 χιλ. Αυτά ράβονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και κατά τρόπο ώστε, το ανώ-
τατο να βρίσκεται στο ύψος της ραφής των άνω θυλακίων, το δε κατώτατο στο ύψος των 
κάτω θυλακίων. 
4. Οι χειρίδες ράβονται στη βάση τους με τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, στα δε άκρα 
τους φέρουν τις ακροχειρίδες πλάτους 9 εκατ. Σε κάθε μία από αυτές ράβονται δύο (2) 
κουμπιά των 16 χιλ. 
5. Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο υπάρχουν δύο (2) εικονικά θυλάκια άνω και κάτω, τα οποία 
καλύπτονται φαινομενικά με εξωτερικό πτερύγιο. Τα άνω πτερύγια κουμπώνουν στο μέσο 
με κουμπιά των 16 χιλ.  

Τα πτερύγια αυτά στο μεν κέντρο έχουν πλάτος 75 χιλ. στα δε άκρα 45 χιλ. περίπου.  
Τα πτερύγια των δύο κάτω θυλακίων, έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, 

πλάτους 9 εκατ. και μήκους 19-20 εκατ. περίπου. 
6. Τα δύο (2) οπίσθια φύλλα του χιτωνίου, συρράπτονται κατά τη ράχη και μέχρι της ο-
σφύος, από την οποία αρχίζει άνοιγμα, το μήκος του οποίου είναι ανάλογο των απαιτου-
μένων για την κάλυψη των γλουτών. 
7. Στους ώμους δημιουργούνται με τη βοήθεια χονδρής μαύρης κλωστής, δύο (2) διεμβο-
λές για το στήριγμα των επωμίδων.  
8. Τα επώμια είναι κινητά (περαστά) ελαφρής κυρτότητας, έχουν πλάτος 5 εκατ., μήκος 
ανάλογο προς το μήκος του ώμου και καταλήγουν σε αιχμή. Κατασκευάζονται από το ίδιο 
ύφασμα το οποίο περιβάλλει βάση από δύσκαμπτο υπόθημα (πλαστικό ή άλλο υλικό). 
Στην κάτω πλευρά και στο κέντρο της βάσης της αιχμής, φέρουν μεταλλικό άγκιστρο, του 
οποίου το ελεύθερο άκρο έχει μήκος 7 εκατ. περίπου, στο δε άλλο άκρο (βάση), ράβεται 
πλαστική στιλπνή μαύρη ταινία (λουστρίνι), πλάτους 10 χιλ., η οποία στο ελεύθερο άκρο 
της φέρει μικρό άνοιγμα (οπή). Στην άνω πλευρά των επωμίδων, στη βάση της αιχμής, 
τοποθετείται κουμπί Ελληνικής Αστυνομίας 16. χιλ.  
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9. Η στήριξη τους στο χιτώνιο, γίνεται με το πέρασμα της πλαστικής ταινίας στην εξωτερι-
κή διεμβολή του ώμου και του ανοίγματος του ελεύθερου άκρου της στο άγκιστρο το ο-
ποίο στη συνέχεια στηρίζεται (αγκιστρώνεται) στην εσωτερική διεμβολή. Τα επώμια φέ-
ρουν τα διακριτικά του δοκίμου. 
10. Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων ανάλογα με 
τη σωματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυγίων του προσθίου ανοίγμα-
τος του χιτωνίου (πέτο), πρέπει να μην έχει πλάτος ανώτερο των 85-90 χιλ.  

 Στις δύο (2) πλευρές του ανοίγματος του περιλαίμιου του χιτωνίου και στα άκρα αυ-
τού εξωτερικά, τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου. 
11. Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με ραφές επεν-
δεδυμένες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελιασμένο). Φέρει δύο (2) εσω-
τερικά θυλάκια από βαμβακερό ύφασμα ανά ένα (1) σε κάθε φύλλο. 
12. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε απόσταση τρία 
(3) εκατ. από του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίου, ράβεται το έμβλημα της 
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής εξόδου. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα βαμβακερό 100% «Διαγωνάλ», χρώματος λευκού (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 
2. Αποτελείται από τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), τα οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες, τις 
ακροχειρίδες, τα κουμπιά και τα θυλάκια. 
3. Έχει σχήμα σάκου, προσαρμοσμένου δια καθέτου κοπής στην οσφύ. 
4. Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλαγίως και άνω προς τα οπίσθια φύλλα, 
εμπρός δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν με μια σειρά πέντε μεγάλων κου-
μπιών, εκ των οποίων το κατώτερο βρίσκεται στο ύψος της οσφύος. Το χιτώνιο είναι κλει-
στό όπισθεν, φέρει δε εκατέρωθεν και στα πλάγια άνοιγμα μήκους 0,10μ. 
5. Οι χειρίδες, ράβονται στη βάση τους με τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα και στα ά-
κρα τους φέρουν τοξοειδείς ακροχειρίδες, σε κάθε μια και επί της ραφής των οποίων είναι 
στερεωμένα δύο (2) κουμπιά μέσου μεγέθους. 
6. Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο (προστέρνιο) υπάρχουν δυο (2) θυλάκια (εικονικά), το μεν 
άνω στο ύψος μεταξύ δευτέρου και τρίτου κουμπιού, διαστ. 0,14Χ0,07μ περίπου, το δε 
κάτω στο ύψος του ισχύος, πλάτους από 0,18μ και ύψος 0,16 έως 0,18μ ανάλογα της 
σωματικής διάπλασης του δοκίμου. Στο άνω μέρος των θυλακίων επιρράπτονται πτερύγι-
α, τα οποία προσραπτόμενα επί των προστερνίων, σε όλη την περίμετρο, αφήνουν το ά-
νοιγμα των θυλακίων, στο επάνω μέρος φέρουν κουμπιά μέσου μεγέθους μόνο τα άνω 
θυλάκια. 
7. Το περιλαίμιο κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου, είναι κλειστό και κου-
μπώνει αφανώς δια τριών (3) ενετών. Εσωτερικώς του περιλαιμίου επιρράπτεται λευκή 
πλαστική ταινία πλάτους 0,03 μ. η οποία στο άνω μέρος αναδιπλούται και προεξέχει πε-
ριφερειακώς, του περιλαιμίου κατά 0,002μ. 
8. Σε κάθε ώμο του χιτωνίου τοποθετούνται τα επώμια, τα οποία είναι όμοια της υπ’ α-
ριθμ. 1 χειμερινής στολής, ως ανωτέρω αναγράφεται, (παρ. 7,8 και 9), με τη διαφορά ότι 
κατασκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου και τα διακριτικά είναι κεντημένα με τερ-
τίριο σκούρο μπλε. 
9. Η στερέωση των κουμπιών επί του χιτωνίου, γίνεται κατά τρόπο επιτρέποντα την ευχε-
ρή τοποθέτηση και αφαίρεση αυτών. 
10. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε απόσταση τριών 
(3) εκατ. από του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίου, ράβεται το έμβλημα της 
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.   
 
Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής εξόδου και εξω-
τερικής Υπηρεσίας- Πρακτικής εκπαίδευσης. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 
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2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες μετά των 
ακροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τα κουμπιά και τις επωμίδες. 
3. Το μήκος του χιτωνίου περιορίζεται μέχρι την οσφύ, με ζώνη από το ίδιο ύφασμα, που 
έχει πλάτος 5-7 εκατ. και πορπούται (συνδέεται) στο δεξιό εμπρόσθιο μέρος με ανοξείδω-
τη μεταλλική πόρπη. Η πόρπη αυτή φέρεται επί μικρής λωρίδας που είναι ραμμένη επί 
της ζώνης. 
4. Στο σημείο συρραφής καθενός από τα οπίσθια φύλλα με τη ζώνη και σε ίση απόσταση 
δεξιά και αριστερά από τη μεταξύ τους συρραφή σχηματίζονται τρεις πτυχές που απέχουν 
μεταξύ τους 55 χιλ. περίπου. Ομοίως και τα εμπρόσθια φύλλα φέρουν ανά δύο πτυχές σε 
κάθε μια από τις πλευρές που απέχουν μεταξύ τους επίσης 55 χιλ. περίπου. 
5. Το δεξιό εμπρόσθιο φύλλο φέρει πέντε κοινά κουμπιά των δύο εκατ.  τα οποία κου-
μπώνουν στο άλλο φύλλο εσωτερικά και σε αντίστοιχες κομβιοδόχες που κατασκευάζο-
νται σε πρόσθετο λεπτό ομοιόχρωμο ύφασμα του αριστερού φύλλου και καλύπτονται με 
αυτό. 
6. Το περιλαίμιο είναι αναδιπλωμένο και μπορεί να κουμπώνει με δύο ενετές (κόπιτσες). 
Φέρεται δε πάντοτε ξεκούμπωτο κατά το πρώτο άνω κουμπί. Επί του περιλαιμίου φέρο-
νται τα επιρράμματα του Δοκίμου Υπαστυνόμου. 
7. Σε κάθε προστέρνιο και στο ύψος του μαστού, υπάρχει θυλάκιο όμοιο προς τα άνω 
θυλάκια της υπ’ αριθμ. 8 στολής, που καλύπτεται με πτερύγιο και κουμπώνει αφανώς με 
κοινό κουμπί 1 εκατ. Εσωτερικώς των προστερνίων υπάρχουν δύο θυλάκια από βαμβα-
κερό ύφασμα. 
8. Οι χειρίδες λίγο   κάτω από τον αγκώνα προς τον καρπό και στη συρραφή τους φέρουν 
άνοιγμα 10-15 εκατ. και καταλήγουν σε ακροχειρίδες πλάτους 7 εκατ. που κουμπώνουν 
αφανώς όπως στον υποδύτη με κοινό κουμπί 1 εκατ. Οι χειρίδες στο σημείο συρραφής 
τους με τις ακροχειρίδες φέρουν δύο αναδιπλώσεις (κουφόπιετες), εσωτερική και εξωτερι-
κή μήκους 15-20 εκατ. 
9. Οι επωμίδες κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα και είναι όμοιες κατά τον τύπο και 
σχέδιο ραφής, με τις αντίστοιχες του χιτωνίου της υπ’ αριθμ. 8 στολής, με τη διαφορά ότι, 
το κουμπί είναι κοινό 1 εκατ. 
10. Όλα τα κουμπιά είναι κοινά, χρώματος ομοίου με το ύφασμα του χιτωνίου. 
11. Επί των επωμίδων τοποθετούνται τα διακριτικά του Δοκίμου Υπαστυνόμου, ανάλογα 
του έτους φοιτήσεως των, 1ο ή 2ο ή 3ο ή 4ο. 
12. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 3 εκατ. από το σημείο συρραφής της χειρίδας 
με την επωμίδα ράβεται το έμβλημα (Διακριτικό στολής) της Σχολής Αξιωματικών. 
 
Περισκελίδα των υπ’ αριθμ. 1 και 2 Χειμερινών στολών. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

2. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνήμης, χωρίς 
αναδίπλωση (ρεβέρ). 
3. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια τμήματα, που συρράπτονται μεταξύ τους. 
4. Είναι ανοικτή στο εμπρόσθιο μέρος από τη μέση μέχρι το υπογάστριο. Στο δεξιό τμή-
μα του ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε κομβιοδόχες, που βρί-
σκονται σε εσωτερική πτύχωση του αριστερού ανοίγματος χωρίς να αποκλείεται και τοπο-
θέτηση σύρτου (φερμουάρ). 
5. Στο άνω μέρος της περισκελίδας ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα η οποία εφαρμόζει 
στη μέση. Το πλάτος της είναι 5 εκατ. έμπροσθεν και 4 εκατ. όπισθεν και εσωτερικά κα-
λύπτεται με φόδρα. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται επτά (7) υποδοχές, αναλόγου πλάτους, 
για τη διέλευση ίδιας ζώνης πλάτους 4 εκατ. 
6. Τα εμπρόσθια φύλλα και στο σημείο συνδέσεώς τους με τη ζώνη σχηματίζουν δύο (2) 
πτυχώσεις (πιέτες) η εξωτερική των οποίων καταλήγει στην τσάκιση. 
7. Η περισκελίδα φέρει στα πλάγια και κάτω από τα ισχία και στις δύο πλευρές από ένα 
εσωτερικό θυλάκιο του οποίου το άνοιγμα σχηματίζει οξεία γωνία 20 μοιρών με την έναντι 
εξωτερική ραφή της και ένα όμοιο όπισθεν και δεξιά, με πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει με 
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εξωτερικό κουμπί. Στο εμπρόσθιο δεξιό φύλλο, φέρει μικρό εσωτερικό θυλάκιο ωρολογί-
ου. 
8. Το άνοιγμα των κάτω άκρων της περισκελίδας σε πλάτος, είναι ανάλογο με τον τρόπο 
ενδύσεως που επικρατεί κάθε φορά, όχι όμως και εξεζητημένο και σε καμία περίπτωση 
κατώτερο των 23 εκατ. και ανώτερο των 25 εκατ. 
9. Γενικά η ραφή της περισκελίδας, να είναι τέτοια ώστε :  

(α) Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και να μην διαγράφονται οι γραμμές του 
σώματος και  
(β) Να παρέχει άνεση κινήσεως και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

 
Περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα βαμβακερό 100% «Διαγωνάλ», χρώματος λευκού (ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 
2. Είναι όμοιος προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 

χειμερινής στολής. 
 

Περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 2 θερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμμικτο, γκρί-κυανού χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 
2. Είναι όμοιος προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 

2 χειμερινής στολής. 
 

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 1 χειμερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα λευκό βαμβακερό ή σύμμικτο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄). 
2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα δύο (2) εμπρόσθια φύλλα, το ένα (1) οπίσθιο, τον 
ωμίτη και τις χειρίδες με τις ακροχειρίδες. 
3. Το περιλαίμιο είναι κλασσικού τύπου, έχει πλάτος στο μέσο 35-40 χιλ. και στα άκρα 
75-85 χιλ. και φέρει περιμετρικά ραφή σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο.  

Εσωτερικά ενισχύεται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να μην παρουσιάζει πτυ-
χώσεις και συρρικνώσεις και να εξασφαλίζεται η μονιμότητα της μορφής του. 
4. Τα εμπρόσθια φύλλα φέρουν στα ελεύθερα άκρα τους, το μεν δεξιό έξι (6) απλά κου-
μπιά που είναι ραμμένα σε ίσες αποστάσεις (περίπου 10 εκατ.), το δε αριστερό ισάριθμες 
κομβιοδόχες, για τη σύνδεση μεταξύ τους. 
5. Το οπίσθιο φύλλο, στο ύψος της μέσης φέρει δύο (2) κατακόρυφες ραφές (εσωτερικές 
πιέτες), για την καλύτερη εφαρμογή στο σώμα εκείνου που τον φέρει. 
6. Ο ωμίτης είναι κλασσικός και το μέγιστο πλάτος του δεν υπερβαίνει τα 8-10 εκατ. 
7. Οι χειρίδες είναι μακριές και λίγο κάτω από τον αγκώνα είναι ανοιχτές και καταλή-
γουν σε ακροχειρίδες που φθάνουν στο ύψος του καρπού.  

Οι ακροχειρίδες έχουν μέγιστο πλάτος 6 εκατ. και για τη σύνδεση των ελεύθερων ά-
κρων τους, στην μεν εξωτερική πλευρά ράβεται κουμπί, στη δε εσωτερική κατασκευάζεται 
κομβιοδόχη. 

Για τη σύνδεση των ακροχειρίδων δύνανται να χρησιμοποιούνται προσθαφαιρούμενα 
κουμπία (ξενόκουμπα), κατά προτίμηση αργυρόχρωμα, η εμφάνιση των οποίων να μην 
είναι εξεζητημένη. 
8. Η συρραφή του περιλαίμιου με τον ωμίτη και τα εμπρόσθια φύλλα και του ωμίτη με 
το οπίσθιο και εμπρόσθια φύλλα, γίνεται με απλές ραφές και των χειρίδων με τον ωμίτη, 
τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα και τις ακροχειρίδες με πλακοραφή. 
9. Τα κουμπιά είναι απλά, έχουν διάμετρο 12 χιλ. και τόσο αυτά όσο και οι κλωστές με 
τις οποίες ράβονται, είναι παραπλήσιας απόχρωσης με εκείνη του υποδύτη. 
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Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ΄). 
2. Είναι όμοιος προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με τον υποδύτη της υπ’ αριθμ. 1 χει-
μερινής στολής. 
 
Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων (ανδρών). 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα λευκό βαμβακερό ή σύμμικτο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 
2. Είναι όμοιος ως προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με τον υποδύτη της υπ’ αριθμ. 1 

χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι, δεν φέρει περιλαίμιο. 
 

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 θερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ΄). 
2.  Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα δύο εμπρόσθια φύλλα το ένα οπίσθιο, τον ωμίτη, 
τις χειρίδες και τις επωμίδες. 
3. Το περιλαίμιο είναι κλασσικού τύπου έχει πλάτος στο μέσο 35-40 χιλ. και στα άκρα 
75-85 χιλ. και περιμετρικά και σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο φέρει εμφανή ραφή. 
Εσωτερικά ενισχύεται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να μην παρουσιάζει πτυχώ-
σεις και συρρικνώσεις κα να εξασφαλίζεται η μονιμότητα της μορφής του. 
4. Το δεξιό εμπρόσθιο φύλλο, φέρει  στα ελεύθερα άκρα του έξι (6) κουμπιά, τα οποία εί-
ναι ραμμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. 

Το αριστερό εμπρόσθιο φύλλο φέρει κατακόρυφη «πατιλέτα» πλάτους 3 εκατ. από το 
ίδιο ύφασμα με δύο παράλληλες ραφές. Σ’ αυτή υπάρχουν ισάριθμες κομβιοδόχες, για 
τη σύνδεση των δύο φύλλων. 
5.  Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο, στο ύψος του στήθους ράβεται ένα ορθογώνιο θυλάκιο με 
διαστάσεις ανάλογες με τη σωματική διάπλαση του κατόχου και κατά βάση 12Χ15 εκατ. 
Το θυλάκιο επικαλύπτεται με πτερύγιο διαστάσεων στα άκρα 4 εκατ. και το μέσο 55 χιλ. 
το οποίο φέρει κομβιοδόχη. Στο κέντρο κάθε θυλακίου και κατακόρυφα, κατασκευάζεται 
αναδίπλωση, χωρίς ραφή, ορατού πλάτους 25 χιλ., στο άνω μέρος της οποίας ράβεται 
κουμπί, για τη σύνδεση πτερυγίου και θυλακίου. 
6. Το οπίσθιο φύλλο στο ύψος της μέσης, φέρει δύο κατακόρυφες ραφές (εσωτερικές πιέ-
τες), για την καλύτερη εφαρμογή στο σώμα του κατόχου. 
7. Ο ωμίτης είναι κλασσικός και το μέγιστο πλάτος του δεν υπερβαίνει τα 8-10 εκατ. 
8. Οι χειρίδες είναι βραχείες και ράβονται κατά τη βάση τους, με πλακοραφή, με  τα 
εμπρόσθια και τα οπίσθια φύλλα. Το μήκος τους είναι ανάλογο με το μήκος του βραχίονα 
του κατόχου και κατά βάση 23 εκατ.  

Στο κάτω άκρο των χειρίδων, με εξωτερική αναδίπλωση σχηματίζεται «ρεβέρ» πλάτους 
3 εκατ. το οποίο στο άνω μέρος φέρει περιμετρική εμφανή ραφή. 

Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας και σε απόσταση τρία (3) εκατ. από 
του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίου, ράβεται βάση από λευκό βέλκρο στην 
οποία επικολλάται το έμβλημα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 
9. Οι επωμίδες είναι αναδιπλούμενες κινητές (περαστές) κατασκευάζονται από το ίδιο 
ύφασμα και εσωτερικά ενισχύονται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να εξασφαλίζε-
ται η μονιμότητα της μορφής τους. 

Στηρίζονται σε θηλιά από το ίδιο ύφασμα που είναι ραμμένη στο σημείο της μανικο-
κόλλησης και κουμπώνουν στο ύψος του περιλαίμιου με κουμπί. Το πλάτος των επωμί-
δων είναι περίπου 5 εκατ. στη βάση και 4 εκατ. στο ύψος του κουμπιού και το μήκος α-
νάλογο με τη σωματική διάπλαση του κατόχου. Περιμετρικά και σε απόσταση 5 χιλ. από 
το άκρο φέρουν εμφανή ραφή.  
10. Τα κουμπιά είναι απλά διαμέτρου 12 χιλ. έχουν ελαφρά περισσότερο σκούρο χρώμα 
από αυτό του υποδύτη και η κλωστή με την οποία ράβονται είναι της ίδιας απόχρωσης με 
αυτή του υφάσματος. 
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Πηλίκιο των υπ’ αριθμ. 1 χειμερινών στολών. 
1. Κατασκευάζονται από ύφασμα μπαραθέας, χρώματος βαθυκύανου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
και αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο, το υποσιάγωνο και το εθνόσημο. 
2. Το κάλυμμα αποτελείται από το άνω οριζόντιο ωοειδές επικάλυμμα, το οποίο παρου-
σιάζει ελαφρά έλλειψη 1 εκατ. από τον κάτωθι αυτού κολουροκωνικό δακτύλιο, που απο-
τελείται από τρία (3) τεμάχια υφάσματος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ραφή. 

Το πλάτος του δακτυλίου αυτού (σέλο) είναι στο μεν εμπρόσθιο μέρος 6 εκατ. και στο 
οπίσθιο 5 εκατ. με διαμόρφωση ανάλογη στα πλάγια.  

Οι αναγκαίες ραφές του δακτυλίου, τοποθετούνται στο οπίσθιο τμήμα και ουδέποτε 
στο εμπρόσθιο, όπου τοποθετείται το εθνόσημο.  

Κατά τη ραφή καλύμματος και δακτυλίου και μεταξύ αυτών, τίθεται λεπτό «φιλέτο» 
πλάτους 1-2 χιλ. από το ίδιο ύφασμα. 

Στο εσωτερικό του πηλικίου τοποθετείται σωλήνας σπειροειδής από πλαστικό, για να 
κρατάει το κάλυμμα τεντωμένο σε σχήμα περίπου «οβάλ». 
3. Το διάζωμα έχει ύψος 5 εκατ., κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα, φέρει εσωτερικά 
και σε όλη την περιφέρειά του δερμάτινη μαύρη ταινία και ενισχύεται με ναστόχαρτο.  

Εξωτερικά η στεφάνη του διαζώματος περιβάλλεται με ταινία, πλάτους 4 εκατ. χρώ-
ματος μαύρου από λευκή τσόχα. 
4. Ο γείσος κατασκευάζεται από κηροχαρτονική ύλη, είναι ελαφρά κεκλιμένος, ώστε να 
σχηματίζει με το διάζωμα γωνία και το μέγιστο πλάτος και μήκος του είναι 5-6 εκατ. και 
35-38 εκατ. αντίστοιχα. 

Είναι επενδεδυμένος στην κάτω επιφάνεια με πλαστικό βαθυκύανου χρώματος και 
στην άνω με ύφασμα από ερέα (τσόχα), χρώματος μαύρου. Στο άκρο του γείσου, ράβεται 
παρόραμα από μαύρη στιλπνή πλαστική ύλη (λουστρίνι), πλάτους 4 χιλ.  
5. Επί του γείσου του πηλικίου δεν φέρεται κανένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
6. Το υποσιάγωνο κατασκευάζεται από αργυρά ταινία που είναι ραμμένη σε βάση από 
λευκή πλαστική ταινία στιλπνή (λουστρίνι), η οποία προεξέχει σε όλο το μήκος της κατά 1 
χιλ.  

 Έχει πλάτος 14 χιλ., φέρει δύο (2) θηλιές σταθερές από την ίδια ταινία, για διακό-
σμηση. Το υποσιάγωνο προσαρμόζεται στη στεφάνη με δύο (2) κουμπιά των 10 χιλ.  
7. Το πηλίκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με μετάξινη φόδρα και καναβάτσο, σε όλη 
την επιφάνεια του επικαλύμματος. 

Στην εσωτερική επιφάνεια του επικαλύμματος σχηματίζεται θήκη για την τοποθέτηση 
κάρτας με το ονοματεπώνυμο του κατόχου. 
8. Το εθνόσημο τοποθετείται στη μετωπίδα του πηλικίου. 
 
Πηλήκιο της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής  
Είναι όμοιο κατά τον τύπο και σχέδιο ραφής με το πηλήκιο της υπ’ αριθμ. 1 χειμερινής 
στολής των Δοκίμων Υπαστυνόμων, με τη διαφορά ότι, το κάλυμμα και το διάζωμα κατα-
σκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής των Δοκίμων 
Υπαστυνόμων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

 
Β΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

 
Χιτώνιο (Ζακέτα) της υπ’ αριθμ. 1 χειμερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, χρώματος βαθυκύανου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), τα οπίσθια φύλλα, 
τις χειρίδες, τα θυλάκια, τα κουμπιά, τις επωμίδες και τα επιρράματα. 
2. Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της οσφύος. 
3. Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλάγια και άνω με τα οπίσθια φύλλα, 
εμπρός δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν σταυροειδώς με τρία (3) κουμπιά της 
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Ελληνικής Αστυνομίας των 22 χιλ. που είναι τοποθετημένα στο αριστερό φύλλο, σε ισά-
ριθμες κομβιοδόχες του δεξιού φύλλου. 
4. Στο δεξιό φύλλο τοποθετούνται ισάριθμα κουμπιά Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία 
όταν το χιτώνιο φέρεται κουμπωμένο, απέχουν από αυτά του αριστερού φύλλου 10-12 
εκατ. 

Τα κουμπιά, ράβονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σε τρόπο ώστε το ανώτατο να 
βρίσκεται σε απόσταση 3 εκατ. από το κατώτατο μέρος του αριστερού πτερυγίου (πέτου), 
το δε κατώτατο, να βρίσκεται στο ύψος του άνω μέρους του εικονικού θυλακίου. 
5. Το ανώτατο μέρος των πτερυγίων του προσθίου ανοίγματος του χιτωνίου (πέτα), δεν 
εφάπτεται της κοπής του κολάρου, αλλά σχηματίζει μετ’ αυτής γωνία 70ο. 
6. Δεν φέρει στα εμπρόσθια φύλλα άνω εξωτερικά θυλάκια, αλλά στο κάτω μέρος κάθε 
εμπρόσθιου φύλλου από ένα (1) εικονικό θυλάκιο, που καλύπτεται φαινομενικά με εξω-
τερικό πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει στο μέσο με κουμπί των 16 χιλ. 
7. Δεν φέρει άνοιγμα όπισθεν. 
8. Οι χειρίδες είναι απλές, χωρίς ακροχειρίδες. Οι χειρίδες ράβονται στη βάση τους με 
τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα. Στο οπίσθιο μέρος αυτών ράβονται δύο (2) κουμπιά των 
16 χιλ.  
9. Τα πτερύγια (των κάτω θυλακίων), έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, πλά-
τους 9 εκατ. και μήκους 19-20 εκατ. περίπου. 
10. Στους ώμους δημιουργούνται με τη βοήθεια χονδρής μαύρης κλωστής, δύο (2) διεμ-
βολές για το στήριγμα των επωμίδων. 
11. Τα επώμια είναι κινητά (περαστά) ελαφρής κυρτότητας, έχουν πλάτος 5 εκατ., μήκος 
ανάλογο προς το μήκος του ώμου και καταλήγουν σε αιχμή. Κατασκευάζονται από το ίδιο 
ύφασμα το οποίο περιβάλλει βάση από δύσκαμπτο υπόθημα (πλαστικό ή άλλο υλικό). 
Στην κάτω πλευρά και στο κέντρο της βάσης της αιχμής, φέρουν μεταλλικό άγκιστρο, του 
οποίου το ελεύθερο άκρο έχει μήκος 7 εκατ. περίπου, στο δε άλλο άκρο (βάση), ράβεται 
πλαστική στιλπνή μαύρη ταινία (λουστρίνι), πλάτους 10 χιλ., η οποία στο ελεύθερο άκρο 
της φέρει μικρό άνοιγμα (οπή). Στην άνω πλευρά των επωμίδων, στη βάση της αιχμής, 
τοποθετείται κουμπί της Ελληνικής Αστυνομίας 16. χιλ. 
12. Η στήριξη τους στο χιτώνιο, γίνεται με το πέρασμα της πλαστικής ταινίας στην εξωτε-
ρική διεμβολή του ώμου και του ανοίγματος του ελεύθερου άκρου της στο άγκιστρο το 
οποίο στη συνέχεια στηρίζεται (αγκιστρώνεται) στην εσωτερική διεμβολή. Τα επώμια φέ-
ρουν τα διακριτικά του δοκίμου. 
13. Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων ανάλογα με 
τη σωματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυγίων του προσθίου ανοίγμα-
τος του χιτωνίου (πέτο), πρέπει να μην έχει πλάτος ανώτερο των 85-90 χιλ. 

 Στις δύο (2) πλευρές του ανοίγματος του περιλαίμιου του χιτωνίου και στα άκρα αυ-
τού εξωτερικά, τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου. 
14. Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με ραφές επεν-
δεδυμένες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελιασμένο). Φέρει δύο (2) εσω-
τερικά θυλάκια από βαμβακερό ύφασμα ανά ένα (1) σε κάθε φύλλο. 
15. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε απόσταση τρία 
(3) εκατ. από του σημείου συρραφής της χειρίδας και της επωμίδας, ράβεται το έμβλημα 
της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Χιτώνιο (Ζακέτα) της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής. 

Είναι όμοιο ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με το χιτώνιο της υπ’ 
αριθμ. 1 θερινής στολής δοκίμων Υπαστυνόμων ανδρών, όπως περιγράφεται παραπάνω, η 
ειδικότερη όμως κατασκευή προσαρμόζεται στη σωματική διάπλαση των γυναικών. 
 Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του χιτωνίου και τα κουμπιά στο αριστε-
ρό. 
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Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής εξόδου και εξω-
τερικής υπηρεσίας- πρακτικής εκπαίδευσης. 

Είναι όμοιο ως προς τον τύπο το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με το χειμερινό βραχύ 
χιτώνιο (μπατλ-ντρες) των ανδρών δοκίμων Υπαστυνόμων, όπως περιγράφεται παραπάνω, 
η ειδικότερη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται στη σωματική διάπλαση των γυναικών. 

Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του χιτωνίου. 
Φούστα των υπ’ αριθμ. 1 στολών (χειμερινών- θερινών) 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής-θερινής υπ’ αριθμ. 1 στολής 
και είναι τύπου ευθείας γραμμής. 
2. Αποτελείται από ένα (1) εμπρόσθιο φύλλο, δύο (2) οπίσθια και τη ζώνη. 
3. Το εμπρόσθιο και οπίσθια φύλλα, ράβονται μεταξύ τους από τα άνω προς τα κάτω. 
4. Στο άνω μέρος της φούστας, ράβεται περιφερειακά ζώνη, πλάτους 3 εκατ., τύπου UN-
FORM, από το ίδιο ύφασμα. 
5. Στο οπίσθιο μέρος της περιφέρειας της μέσης φέρει άνοιγμα 15-18 εκατ. το οποίο 
κλείνει με κινητό σύρτη (φερμουάρ). Το ανώτερο τμήμα του ανοίγματος αυτού κλείνει με 
κατάλληλη πόρπη. 
6. Το κατώτερο μέρος της φούστας, αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ραφή. Η αναδί-
πλωση αυτή είναι 6 εκατ. 
7. Το ύψος της φούστας είναι ανάλογο με τη σωματική διάπλαση της κατόχου και πρέ-
πει τουλάχιστον να καλύπτει το γόνατο. 
8. Γενικά η ραφή της φούστας είναι τέτοια ώστε : 

α- Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και διαγράφονται οι γραμμές του σώματος. 
β- Να παρέχει άνεση κινήσεων και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

Φούστα των υπ’ αριθμ. 2 στολών (χειμερινών- θερινών) 
 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής-θερινής υπ’ αριθμ. 2 στο-
λής και είναι τύπου ευθείας γραμμής. 

2. Αποτελείται από ένα (1) εμπρόσθιο φύλλο, δύο (2) οπίσθια και τη ζώνη. 
3. Το εμπρόσθιο και οπίσθια φύλλα, ράβονται μεταξύ τους από τα άνω προς τα κάτω. 
4. Στο άνω μέρος της φούστας, ράβεται περιφερειακά ζώνη, πλάτους 3 εκατ., τύπου 

UNFORM, από το ίδιο ύφασμα. 
5. Στο οπίσθιο μέρος της περιφέρειας της μέσης φέρει άνοιγμα 15-18 εκατ. το οποίο 

κλείνει με κινητό σύρτη (φερμουάρ). Το ανώτερο τμήμα του ανοίγματος αυτού 
κλείνει με κατάλληλη πόρπη. 

6. Το κατώτερο μέρος της φούστας, αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ραφή. Η ανα-
δίπλωση αυτή είναι 6 εκατ. 

7. Το ύψος της φούστας είναι ανάλογο με τη σωματική διάπλαση της κατόχου και 
πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει το γόνατο. 

8. Γενικά η ραφή της φούστας είναι τέτοια ώστε : 
α- Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και διαγράφονται οι γραμμές του σώματος. 
β- Να παρέχει άνεση κινήσεων και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση 

Περισκελίδα γυναικών Δοκίμων Υπαστυνόμων (χειμερινών- θερινών στολών) 
1.  Είναι όμοια ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα, με τις περισκελίδες 

των Ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων. 
2. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής χρώμα-

τος βαθυκύανου και της θερινής στολής χρώματος γκρι-κυανού. 
3. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνήμης, χωρίς 

αναδίπλωση (ρεβέρ). 
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4. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια τμήματα, που συρράπτονται μεταξύ τους. 
5. Είναι ανοικτή στο εμπρόσθιο μέρος από τη μέση μέχρι το υπογάστριο. Στο αριστερό 

τμήμα του ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε κομβιοδόχες, που βρί-
σκονται σε εσωτερική πτύχωση του δεξιού ανοίγματος χωρίς να αποκλείεται και τοποθέτηση 
σύρτου (φερμουάρ). 

6. Στο άνω μέρος της περισκελίδας ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα η οποία εφαρμόζει 
στη μέση. Το πλάτος της είναι 5 εκατ. έμπροσθεν και 4 εκατ. όπισθεν και εσωτερικά καλύ-
πτεται με φόδρα. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται επτά (7) υποδοχές, αναλόγου πλάτους, για 
τη διέλευση ίδιας ζώνης πλάτους 4 εκατ. 

7. Στα εμπρόσθια φύλλα και στο σημείο συνδέσεώς τους με τη ζώνη σχηματίζουν δύο (2) 
πτυχώσεις (πιέτες) η εξωτερική των οποίων καταλήγει στην τσάκιση. 

8. Η περισκελίδα φέρει στα πλάγια και κάτω από τα ισχία και στις δύο πλευρές από ένα 
εσωτερικό θυλάκιο του οποίου το άνοιγμα σχηματίζει οξεία γωνία 20 μοιρών με την έναντι 
εξωτερική ραφή της και ένα όμοιο όπισθεν και δεξιά, με πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει με 
εξωτερικό κουμπί. Στο εμπρόσθιο δεξιό φύλλο, φέρει μικρό εσωτερικό θυλάκιο ωρολογίου. 

9. Το άνοιγμα των κάτω άκρων της περισκελίδας σε πλάτος, είναι ανάλογο με τον τρόπο 
ενδύσεως που επικρατεί κάθε φορά, όχι όμως και εξεζητημένο και σε καμία περίπτωση κα-
τώτερο των 23 εκατ. και ανώτερο των 25 εκατ. 

10. Γενικά η ραφή της περισκελίδας, να είναι τέτοια ώστε :  
(α) Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και να μην διαγράφονται οι γραμμές του 

σώματος και  
(β) Να παρέχει άνεση κινήσεως και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

 
Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 1 χειμερινής στολής. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα λευκό βαμβακερό ή σύμμικτο. 
2. Είναι όμοιος ως προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με τον αντίστοιχο της υπ’ αριθμ. 1 
χειμερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων (Ανδρών), με τις εξής διαφορές :  

α. Η ειδικότερη κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναι-
κών. 
β. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αρι-
στερό. 
γ. Οι κομβιοδόχες θα είναι εσωτερικές με «πατιλέττα».  

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής. 
Είναι όμοιος ως προς το ύφασμα, τον τύπο και το σχέδιο της ραφής με τον υποδύτη 

της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων (ανδρών), με τις εξής διαφορές: 
α. Η ειδικότερη κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών  
β. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αριστερό. 
Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής. 
1. Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με τον αντίστοιχο υ-
ποδύτη των ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων, όπως περιγράφεται παραπάνω, ειδικότερη 
όμως κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών. 
2. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αριστε-
ρό. 
Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 θερινής στολής. 
1. Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με τον αντίστοιχο υπο-
δύτη των ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων, όπως περιγράφεται παραπάνω, ειδικότερη όμως 
κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών. 
 Τα θυλάκια είναι διαστάσεων 11Χ14. 

3. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αριστερό. 
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Πηλήκιο της υπ΄αριθ. 2 θερινής στολής (ανδρών-γυναικών δοκίμων Υπαστυνό-
μων). 

Είναι όμοιο κατά τον τύπο και σχέδιο ραφής με το πηλήκιο της υπ΄αριθ. 1 χειμερινής 
στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων, με τη διαφορά ότι, το κάλυμμα , το γείσο και το διάζωμα 
κατασκευάζονται από ύφασμα της υπ΄αριθ. 8 θερινής στολής (γκρι κυανού) .  
Πηλήκιο των υπ’ αριθμ. 1 χειμερινών στολών. 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, χρώματος βαθυκύανου και αποτελείται από 
το κάλυμμα, το διάζωμα και το γείσο (τύπου ¨Ρομπέν των δασών¨), τη στεφάνη, το υπο-
σιάγωνο και το εθνόσημο. 
2. Το κάλυμμα αποτελείται από το άνω οριζόντιο ωοειδές επικάλυμμα και το κάτω πλευ-
ρικό που είναι κάθετο προς το γείσο και έχει ύψος 8 εκατ.  
3. Το διάζωμα από το ίδιο ύφασμα περιβάλλει το πλευρικό επικάλυμμα σε ύψος μπρο-
στά (σέλο) 75 χιλ. και πλάγια συνεχίζει προς τα πίσω με ελαφρά ελλειψοειδή περίμετρο, 
που καταλήγει σε ραφή ύψους 9 εκατ. Στο άνω αναδιπλούμενο με ραφή μέρος του δια-
ζώματος ράβεται ¨φιλέτο¨ από το ίδιο ύφασμα, πλάτους 1-2 χιλ. 
4. Ο γείσος (μπορ), σχήματος κυκλικού, κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα στην άνω 
και κάτω επιφάνεια και εφαρμόζει σε σκληρό πλαστικό υλικό, με πλάτος έμπροσθεν 5 
εκατ. και όπισθεν 6 εκατ. Το εμπρόσθιο είναι ελαφρώς κεκλιμένο, με αρχόμενη κυκλοτε-
ρή περίμετρο που απολήγει στο άνω οπίσθιο μέρος του διαζώματος και εφάπτεται στη 
ραφή αυτού. Ο γείσος δεν φέρει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
5. Περιμετρικά στο διάζωμα και εξωτερικά προσαρτάται στεφάνη (ταινία) από ερέα (τσό-
χα), χρώματος μαύρου, πλάτους 4 εκατ. που ενώνει στο εμπρόσθιο τμήμα, όπου και ρά-
βεται το εθνόσημο του Σώματος. 

Η στεφάνη είναι κατάλληλα στριφωμένη. 
6. Το υποσιάγωνο, είναι από ταινία αργυρόπλεκτη ριγέ πλάτους 5 χιλ., που είναι ραμμέ-
νη σε βάση από λευκή πλαστική ταινία στιλπνή (λουστρίνι), η οποία προεξέχει σ’ όλο το 
μήκος της κατά 1 χιλ. Φέρει δύο (2) θηλιές σταθερές από τη ίδια ταινία, για διακόσμηση. 

Το υποσιάγωνο προσαρμόζεται στη στεφάνη με δύο (2) κουμπιά των 10 χιλ.  
7. Το πηλίκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με κατάλληλη φόδρα σε όλη την επιφάνεια 
του καλύμματος και διαζώματος. Στη φόδρα του ωοειδούς επικαλύμματος ράβεται ζελατί-
νη στην οποία σχηματίζεται θήκη διαστάσεων 7Χ3 εκατ. όπου τοποθετείται κάρτα στην 
οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο της κατόχου. 
8. Στη βάση του διαζώματος με τη συρραφή του γείσου, εσωτερικά σε όλη την περίμετρο 
ράβεται λωρίδα από δέρμα ή πλαστικό στιλπνό, χρώματος μαύρου και πλάτους 3-5 εκατ.  
9. Το εθνόσημο, τοποθετείται στο εμπρόσθιο τμήμα (μετωπίδα) του πηληκίου. 
Πηλήκιο της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής. 

Είναι όμοιο κατά τον τύπο και σχέδιο ραφής με το πηλήκιο της υπ’ αριθμ. 1 χειμερι-
νής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων, με τη διαφορά ότι, το μεν κάλυμμα και διάζωμα κα-
τασκευάζεται από ύφασμα  λευκό όμοιο του χιτωνίου (ζακέτας), της υπ’ αριθμ. 1 θερινής 
στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων, το δε γείσο από το ύφασμα της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στο-
λής (γκρι κυανού). 
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Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
1. Μερίδα-Δειγματοληψία 

 
1.1 Μερίδα. 

     
Όλη η ποσότητα αποτελεί μία (1) μερίδα και παραλαμβάνονται μακροσκοπικά χωρίς έκ-

πτωση τιμής, αν δεν διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της σύμβασης. 
 

1.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος. 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής επιλέγει τυχαία δύο (2) χειμερινές στολές (χιτώνιο-
περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκιο) και δύο (2) θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-
υποδήτης-πηλίκο). Οι παραπάνω στολές αποτελούν τα δείγματα-αντιδείγματα μακροσκοπικού ε-
λέγχου, τα οποία η Επιτροπή συγκρίνει με την παρούσα Προδιαγραφή για τα εξής: 

 
α) Ο χρωματισμός και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να συμφωνεί με την παρούσα Προδια-

γραφή. 
 

β) Η ποιότητα της ραφής να είναι χωρίς ελαττώματα. 
 

1.3 Χημικός Έλεγχος 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής αποστέλλει τη μία (1) από τις δύο χειμερινές στολές 
(χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκο) (Δείγμα) και τη μία (1) από τις δύο θερινές στολές 
(χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκο) (Δείγμα) στο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ παράρτημα Αθηνών 
(πρώην ΕΤΑΚΕΙ τηλ.210 9234932) για χημικό έλεγχο των υφασμάτων, από τα οποία έχουν κατα-
σκευαστεί, ενώ οι υπόλοιπες (Αντίδειγμα) παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια 
όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Τα δείγματα-αντιδείγματα επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή, αντικαθίστανται και προσκομίζονται επιπλέον της συνολικής ποσότητας. 
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Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με τις προσφορές τους να επισυνάψουν κατά-
σταση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής τους. 

 

  Αθήνα,   23  Νοεμβρίου   2017 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

1. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 
ΠΕ/Α΄ 

 
 
 

2. Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υ/Α΄ 

 
 
 

3. Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 
Δ.Ε.ΤΕΧΝ 

  
Ο Αναπλ. Διευθυντής 

 
 
 

Χρήστος ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
Αστυν. Υποδ/ντής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ << BARATHEA >> 
(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ) όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας. 

( ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 25 %  3% ) Υγρ. 0,4% 
( ΕΡΙΟΝ 75 %  3% ) Υγρ. 17% 

 
Α΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%]   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 %  
Στημόνι 75% Μαλλί 

 25% Πολυεστέρας   

 
Υφάδι 75% Μαλλί 

 25% Πολυεστέρας   
2 Βάρος [g/m2] 330 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Μπαραθέα ISO 7211-1 - 

5 Λιπαρές ουσίες [%] max 0.5 Υ 386 - 

6 Λεπτότητα μαλλιού [S] 70 ISO 137  

 
 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

7 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 900 

 Υφάδι 700 

8 Επιμήκυνση [mm]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 50 

 Υφάδι 50 

9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  
ΕΝ 1049-2 

 Στημόνι 34 (δίκλωνες) 
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 Υφάδι 32 (δίκλωνες) 

10 Αντίσταση στη φθορά [στροφές] 25.000 EN ISO 12947-2 

11 Αντίσταση στο pilling [4 x 30min] 4-5 ASTM D 3512 

12 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

13 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%] 

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 

14 
Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

15 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

16 Σταθερότητα χρωματισμού   

 i. Στο πλύσιμο 40οC 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 ii. Στο νερό 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 
iii. Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλι-

κό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 iv. Στην τριβή 
Ξηρή: 4-5  

Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 v. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 vi. Στο ηλιακό φως 5-6 EN ISO 105 B02 

17 Αντισκωρική ουσία :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

18 Κανονισμός R.E.A.CH.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

 
Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 
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1 ΒΑΘΥΚΥΑΝΟ 
 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και ανο-

χές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την ε-
πιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα 
που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χη-
μικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπά-
νω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής παραλα-
βής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της υπηρεσί-
ας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υφά-
σματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με 
μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική 
γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος 
του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα 
πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά 
σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προ-
σανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. Τα προς εξέτα-
ση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επη-
ρεάζονται από το φως. 

Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 
Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συ-
γκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΘΕΡΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ «ΦΡΕΣΚΟ» ΝΟ  165 

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΚΥΑΝΟΥ) όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας. 
(ΜΑΛΛΙ  65% 3%,  ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 35% 3%) (Υγρασία: Μαλλί 17% -Πολυεστέρας 0,4%) 

 
Α΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%]   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 %  Στημόνι 
65% Μαλλί 

 35% Πολυεστέρας   

 Υφάδι 
65% Μαλλί 

 35% Πολυεστέρας   
2 Βάρος [g/m2]  165 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Απλή ISO 7211-1 - 

5 Λιπαρές ουσίες [%] max 0.5 Υ 386 - 

6 Λεπτότητα μαλλιού [S] 70 ISO 137  

 
 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

7 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 450 

 Υφάδι 400 

8 Επιμήκυνση [mm]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 40 

 Υφάδι 40 

9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  

ΕΝ 1049-2  Στημόνι 27 (δίκλωνες) 

 Υφάδι 26 (δίκλωνες) 

10 Αντίσταση στη φθορά [στροφές] 20.000 EN ISO 12947-2 

11 Αντίσταση στο pilling [4 x 
30min] 4-5 ASTM D 3512 
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12 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

13 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%]  

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 

14 Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

15 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

16 Σταθερότητα χρωματισμού   

 vii. Στο πλύσιμο 30οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 viii. Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 ix. Στον ιδρώτα (όξινο – 
αλκαλικό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 x. Στην τριβή Ξηρή: 4-5  
Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 xi. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 xii. Στο ηλιακό φως 5-6 EN ISO 105 B02 

17 Αντισκωρική ουσία :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

18 Κανονισμός R.E.A.CH.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
 

Χρωματισμός 
 

Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  
(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΓΚΡΙ-
ΚΥΑΝΟΥ 

 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και ανο-

χές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την ε-
πιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα 
που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε 
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Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του 
παραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτρο-
πής παραλαβής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγ-
μα της υπηρεσίας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κα-
τασκευή του υφάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανή-
κει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα 
θα επιστρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 
Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανο-
νική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το 
μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 
τρία (3) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φο-
ρές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος ό-
ρος των έξι (6) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για 
κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου 
κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της Socie-
ty of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς 
συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα 
συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

1. Ο τίτλος νήματος στο στήμονα και στην κρόκη, ο πολυεστέρας καθώς και οι φινιριστικές 
επεξεργασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε αφενός να ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφασμα να έχει την ποιότητα και την εμφάνι-
ση του επισήμου δείγματος.  

2. Οι επεξεργασίες φινιρίσματος αποσκοπούν στο να εξευγενίσουν το ύφασμα και να του 
προσδώσουν καλή εμφάνιση, ευκαμψία, αντίσταση στο τσαλάκωμα, απαλότητα, καλή αφή 
κ.λ.π. Οι μέθοδοι επεξεργασίας δεν κατονομάζονται αλλά θα επιλέγονται από τον κατα-
σκευαστή προκειμένου οι ιδιότητες να είναι σύμφωνες και καλύτερες σε σύγκριση με το ε-
πίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Οι επιτροπές παραλαβής κατά την παραλαβή των υφασμά-
των θα πρέπει να εξετάζουν μακροσκοπικά με ιδιαίτερη προσοχή το υπό παραλαβή ύφα-
σμα σε σύγκριση με το επίσημο δείγμα.  Εάν το υπό παραλαβή ύφασμα υστερεί σε σύγκρι-
ση με το πρότυπο δείγμα τότε, θα επιβάλλεται ανάλογο πρόστιμο ή θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΟ (ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ)   

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ (όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας)  
 (ΒΑΜΒΑΚΙ 80%±3% )Υγρ. 8,5%--(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 20%±3%)Υγρ. 0,4% 

 
 

Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%] 80% Βαμβάκι 
20% Πολυεστέρας 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 % 

2 Βάρος [g/m2]  110 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Διαγώνιος 2/1 ISO 7211-1 - 

 

 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

5 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 450 

 Υφάδι 350 

6 Λεπτότητα Νήματος [Ne]  

ISO 7211  Στημόνι 80/2 

 Υφάδι 80/2 

7 Αντίσταση στο pilling [2 x 
30min] 4 ASTM D 3512 

8 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

9 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%]  

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 
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10 Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

11 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

12 Σταθερότητα χρωματισμού   

 xiii. Στο πλύσιμο 40οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 xiv. Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 xv. Στον ιδρώτα (όξινο – 
αλκαλικό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 xvi. Στην τριβή Ξηρή: 4-5  
Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 xvii. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 xviii. Στο ηλιακό φως 5 EN ISO 105 B02 

13 Κανονισμός R.E.A.Ch.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
 
2. Χρωματισμός 

 
Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΥΑΝΟ 

 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και ανο-

χές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την ε-
πιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα 
που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χη-
μικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπά-
νω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής παραλα-
βής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της υπηρεσί-
ας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υφά-
σματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με 
μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική 
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γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος 
του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα 
πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά 
σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προ-
σανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. Τα προς εξέτα-
ση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επη-
ρεάζονται από το φως. 

 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 

Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συ-
γκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος.  

 
3. Βαφή 
 
Για την βαφή θα χρησιμοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ: 

 Χρώματα «κάδου» (Vat Dyes) για την βαφή των βαμβακερών ινών. 
  Χρώματα «διασποράς» (Disperse Dyes) για την βαφή των πολυεστερικών  ινών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΑΛ»  ΝΟ:260  
(ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)  ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ  

(όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας)  
 (Βαμβάκι 100%, Μερσεριζέ 70%, Υγρ.8,5%)  

 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Β. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 

1.  
Βάρος εις γραμ./Μ2 260 
Πλάτος εις μέτρα 1,50 
Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ. Ελάχιστον 90 
Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ. Ελάχιστον 55 
Επιμήκυνσις Στήμονος εις 
χιλ. Ελάχιστον 

 

Επιμήκυνσις Κρόκης εις χιλ. Ελάχιστον  
Πυκνότης Στήμονος Κλωστές/ 
εκατ. 

50 

Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/ 
εκατ. 

24 

Συστολή Στήμονος επί % Μέγιστον 1% 
Συστολή Κρόκης επί % Μέγιστον 1% 
Φυτικαί Ουσίαι επί % Μέγιστον  
Λυπαραί Ουσίαι επί % Μέγιστον  
Απώλεια δι' εκπλύσεως επί % Μέγιστον 1,50% 
Ύφανσις  Διαγώνιος 3/1 
Τίτλος Νήματος (στήμονος) Ν.Ε. 36/2 Πενιέ 
Τίτλος Νήματος (κρόκης) Ν.Ε. 30/2 Πενιέ 
Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον  
      α) Εις το Ύδωρ 4-5 
      β) Εις την Τριβήν 4-5 
      γ) Εις τον Ιδρώτα 4-5 
      δ)Εις την ξηράν κάθαρσιν  
      ε) Εις τον Σάπωνα  
      στ) Εις την Μέτριαν Πλύ-
σιν 

4-5 

      ζ) Εις το Ηλιακόν Φώς 4-5 
      η) Εις το χλώριο (ασθενές) 4-5 
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Μερσερισμός Μέθοδος ASTM-D-276 
Βάμβαξ Άριστης ποιότητας, μακρόϊ-

νος, καλά εκκοκισμένος, κα-
θαρός , ομοειδής, απαλλαγ-
μένος ξένων ουσιών 

 
Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και ανο-
χές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  

 Έλεγχος χρωματισμού : 
 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την ε-
πιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα 
που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χη-
μικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπά-
νω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής παραλα-
βής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της υπηρεσί-
ας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υφά-
σματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με 
μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική 
γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος 
του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα 
πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά 
σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προ-
σανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. Τα προς εξέτα-
ση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επη-
ρεάζονται από το φως. 

 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 

Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συ-
γκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος.  

 
 

3. Βαφή 
 
Για την βαφή θα χρησιμοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ: 

 Χρώματα «κάδου» (Vat Dyes) για την βαφή των βαμβακερών ινών. 
  Χρώματα «διασποράς» (Disperse Dyes) για την βαφή των πολυεστερικών  ινών. 

 
4. Εργαστηριακοί έλεγχοι.  

Ισχύουν οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στα ανωτέρω Α, Β και Γ παραρτήματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ (ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ)   
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΝΟ:115 (όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας)  

 (ΒΑΜΒΑΚΙ 50%±2,5% )Υγρ. 8,5%--(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 50%±2,5%)Υγρ. 0,4% 
 
 

Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Β. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 

1.  
Βάρος εις γραμ./Μ2 115 
Πλάτος εις μέτρα 1,50 
Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ. Ελάχιστον 45 
Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ. Ελάχιστον 35 
Επιμήκυνσις Στήμονος εις 
χιλ. Ελάχιστον 

 

Επιμήκυνσις Κρόκης εις χιλ. Ελάχιστον  
Πυκνότης Στήμονος Κλωστές/ 
εκατ. 

45 

Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/ 
εκατ. 

30 

Συστολή Στήμονος επί % Μέγιστον 1% 
Συστολή Κρόκης επί % Μέγιστον 1% 
Φυτικαί Ουσίαι επί % Μέγιστον  
Λυπαραί Ουσίαι επί % Μέγιστον  
Απώλεια δι' εκπλύσεως επί % Μέγιστον 1% 
Ύφανσις  1/1 
Τίτλος Νήματος (στήμονος) Ν.Ε. 40/1 
Τίτλος Νήματος (κρόκης) Ν.Ε. 36/1 
Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον  
     α) Εις το Ύδωρ 4-5 
     β) Εις την Τριβήν 4-5 
     γ) Εις τον Ιδρώτα 4-5 
     δ)Εις την ξηράν κάθαρσιν  
     ε) Εις τον Σάπωνα  
     στ) Εις την Μέτριαν Πλύ-
σιν 

4-5 

     ζ) Εις το Ηλιακόν Φώς 4-5 
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     η) Εις το χλώριο (ασθενές) 4-5 

Polyester 
Denier 1,2-1,5 (Μήκος 38-
40 χιλ.) 

Βάμβαξ Άριστης ποιότητας, καλά εκ-
κοκισμένος, καθαρός λεπτός, 
εξαιρετικά μακρόϊνος, ποιό-
της Α΄λευκού βάμβακος 

Φινιριστικές εργασίες Καψάλισμα, αποκολλάρισμα, 
βρασμός, λεύκανση, μερσε-
ρισμός 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και ανο-

χές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την ε-
πιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα 
που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χη-
μικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπά-
νω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής παραλα-
βής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της υπηρεσί-
ας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υφά-
σματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με 
μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική 
γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος 
του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα 
πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά 
σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προ-
σανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. Τα προς εξέτα-
ση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επη-
ρεάζονται από το φως. 

 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 

Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συ-
γκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος.  
3. Βαφή 
Για την βαφή θα χρησιμοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ: 

 Χρώματα «κάδου» (Vat Dyes) για την βαφή των βαμβακερών ινών. 
  Χρώματα «διασποράς» (Disperse Dyes) για την βαφή των πολυεστερικών  ινών. 

4.Εργαστηριακοί έλεγχοι.  
Ισχύουν οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στα ανωτέρω Α΄, Β΄ και Γ΄ παραρτήματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Το ύφασμα έχει υποστεί αντισκωρική επεξεργασία που να συναντά τις απαιτήσεις του Ε-
πιπέδου 2 (Level 2) της Woolmark Company (E10. Specifications of insect resistant). Η αντισκω-
ρική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

2. Ο έλεγχος της περιεκτικότητας της δηλούμενης αντισκωρικής ουσίας θα γίνεται με τη μέ-
θοδο WOOLMARK TM-27 . 

3. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή της ουσίας ΜΙΤΤΙΝ FF κατά την παραγωγή και 
επεξεργασία των ειδών εντός Ε.Ε. , Ελβετίας και Νορβηγίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κοι-
νοτική οδηγία 98/8 EC . 

4. Ο έλεγχος της δηλούμενης στην προσφορά αντισκωρικής ουσίας θα γίνει στο παράρτημα 
Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) ή σε περίπτωση αδυναμίας της εξέτασης από αυτό, με 
μέριμνα του σε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή . 

 
 

Κανονισμός R.E.A.CH. 
1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πληρούν τις νομοθε-

τικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη και 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό REACH.  

2. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH αποδεικνύεται προσκομίζοντας 
σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου. 

3. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις 
του Annex XVII του κανονισμού REACH. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
 

Ανοχές – Εκπτώσεις  
 
Τα ποσοστά εκτροπών και εκπτώσεων ενός υφάσματος και ο υπολογισμός αυτών, αναφέρονται στον 
συνημμένο «Πίνακα Ανοχών και Εκπτώσεων». Επιπλέον ισχύουν:  
 
Αντίσταση στη φθορά  

 
 Μέχρι 1.000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 0,5% 
 Από 1001-2000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 1,0% 
 Από 2001-3000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 1,5% 
 Από 3001-4000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 2,0% 
 Από 4001-5000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 2,5% 
 Πάνω από 5000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου απορρίπτεται 

 
Αντίσταση στη χνούδιασμα (pilling)  

 ½ Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 4 αντί 4-5) έκπτωση 0,5% 
 1 Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 3-4 αντί 4-5) έκπτωση 1,0% 
 Πάνω από 1 μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή κάτω του 3-4) απορρίπτεται 

  

Τάση Επαναφοράς  
 ½ Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 4 αντί 4-5) έκπτωση 0,5% 
 1 Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 3-4 αντί 4-5) έκπτωση 1,0% 
 Πάνω από 1 μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή κάτω του 3-4) απορρίπτεται 

 
Χρωματισμός 

 Ανοχή: Μέχρι και 0,5 πάνω του ορίου, δηλαδή 2 
 Έκπτωση: 0,2% για κάθε 0.1 πάνω του ορίου 

 
 Παρατήρηση: 
 

 Ο τίτλος νήματος στο στήμονα και στην κρόκη, ο πολυεστέρας καθώς και οι φινιριστικές επεξερ-
γασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε αφενός να ικανοποιούνται οι απαιτή-
σεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφασμα να έχει την ποιότητα και την εμφάνιση του επισή-
μου δείγματος.  
 

 

 
 
 





                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ   
ΕΦΟΔΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση Π.Κανελλοπουλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 

  

Τηλ. : 210 6996993   
   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΟΠΗΣ – ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

 
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

 

Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 χειμερινής στολής εξόδου 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα (Μπαραθέας) βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και 
αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), τα οπίσθια, τις χειρίδες, τις 
ακροχειρίδες, τα θυλάκια, τα κουμπιά, τις επωμίδες και τα επιρράματα. 

2. .Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της οσφύος. 

3. Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλάγια και άνω με τα οπίσθια φύλλα, εμπρός 
δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν με μια σειρά τεσσάρων κουμπιών των 22 χιλ. Αυτά 
ράβονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και κατά τρόπο ώστε, το ανώτατο να βρίσκεται στο 
ύψος περίπου της οριζόντιας ραφής των πτερυγίων  των άνω θυλακίων, το δε κατώτατο στο ύψος 
των κάτω θυλακίων. 

4. Οι χειρίδες ράβονται στη βάση τους με τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, στα δε άκρα τους 
φέρουν τις ακροχειρίδες πλάτους 9 εκατ. Σε κάθε μία από αυτές ράβονται δύο κουμπιά των 16 
χιλ. 

5. Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο υπάρχουν δύο (2) θυλάκια, το άνω εξωτερικό και το κάτω εσωτε-
ρικό, τα οποία καλύπτονται με πτερύγια και κουμπώνουν στο μέσο με κουμπιά των 16 χιλ. Τα 
δύο άνω θυλάκια προσαρμόζονται με ραφή επί των εμπρόσθιων φύλλων με τα κάτω άκρα ελα-
φρώς κυκλικά, φέρουν δε κατά το μέσο, διπλή πτυχή, που έχει ολικά πλάτος 7 εκατ. και ορα-
τό πλάτος 35 χιλ. Τα θυλάκια αυτά είναι διαστάσεων 13Χ17 εκατ. περίπου και καλύπτονται με 
πτερύγια, τα οποία στο μεν κέντρο έχουν πλάτος 75 χιλ. στα δε άκρα 45 χιλ. περίπου. Τα δύο 
κάτω θυλάκια είναι εσωτερικά και καλύπτονται με πτερύγια σχήματος ορθογωνίου, πλάτους 9 
εκατ. και μήκους 19-20 εκατ. περίπου. 

6. Τα δύο οπίσθια φύλλα του χιτωνίου, συρράπτονται κατά τη ράχη και μέχρι της οσφύος, από 
την οποία αρχίζει άνοιγμα, το μήκος του οποίου είναι ανάλογο των απαιτουμένων για την κά-
λυψη των γλουτών. 

7. Οι επωμίδες, κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα, έχουν πλάτος 5 εκατ. και εσωτερικά εί-
ναι φοδραρισμένες. Το εξωτερικό άκρο είναι μόνιμα ραμμένο στη ραφή που συνδέει τις χειρί-
δες με τα προστέρνια και το εσωτερικό που καταλήγει σε αιχμή φέρει κομβιοδόχη (κουμπό-
τρυπα), για τη σύνδεση της με κουμπί διαστάσεων 16 χιλ. που είναι ραμμένο επί του ώμου, σε 
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ανάλογη απόσταση από την εξωτερική άκρη του περιλαίμιου και κατά τρόπο, ώστε να μην κα-
λύπτεται από αυτό.   

8. Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων ανάλογα με τη σω-
ματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυγίων του προσθίου ανοίγματος του χιτω-
νίου (πέτο), πρέπει να έχει πλάτος από 85 έως 90 χιλ. και σε καμία περίπτωση περισσότερο. 
Στις δύο πλευρές του ανοίγματος του περιλαίμιου του χιτωνίου και στα άκρα αυτού εξωτερικά, 
τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου Αστυφύλακα. 

9. Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με ραφές επενδεδυμέ-
νες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελιασμένο). Φέρει δύο εσωτερικά θυλάκια 
από βαμβακερό ύφασμα ανά ένα σε κάθε φύλλο. 

10. Επί των επωμίδων, των Δοκίμων Αστ/κων, τοποθετούνται τρία πλεκόμενα μεταξύ τους λε-
πτά κορδόνια, εκ των οποίων το ένα χρώματος λευκού και τα δύο ανοικτού κυανού, πάχους 2 
χιλ. το κάθε ένα που προσαρμόζονται σ’ όλη την περίμετρό τους πλην της βάσης. 

11. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 3 εκατ. από το σημείο συρραφής της χειρίδας με 
την επωμίδα, ράβεται το έμβλημα (διακριτικό στολής) της Σχολής Αστ/κων. Επιπρόσθετα στα 
χιτώνια των Δοκίμων Αστ/κων, στο μέσο της δεξιάς χειρίδας και σε απόσταση έξι (6) εκατ. από 
το σημείο συρραφής της χειρίδας με την επωμίδα, ράβεται ο αριθμός 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με το 
έτος φοιτήσεως του Δοκίμου.  

 

Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στολής εξόδου. 

Είναι όμοιο κατά τον τύπο και το σχέδιο ραφής, με το αντίστοιχο χιτώνιο της χειμερινής 
στολής, με τη διαφορά ότι, κατασκευάζεται από ύφασμα θερινό χρώματος γκρι κυανού 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 

 

Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 8α χειμερινής στολής εξόδου και εξωτε-
ρικής Υπηρεσίας- Πρακτικής εκπαίδευσης 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες μετά των α-
κροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τα κουμπιά και τις επωμίδες. 

3. Το μήκος του χιτωνίου περιορίζεται μέχρι την οσφύ, με ζώνη από το ίδιο ύφασμα, που έχει 
πλάτος 5-7 εκατ. και πορπούται (συνδέεται) στο δεξιό εμπρόσθιο μέρος με ανοξείδωτη μεταλ-
λική πόρπη. Η πόρπη αυτή φέρεται επί μικρής λωρίδας που είναι ραμμένη επί της ζώνης. 

4. Στο σημείο συρραφής καθενός από τα οπίσθια φύλλα με τη ζώνη και σε ίση απόσταση δεξιά 
και αριστερά από τη μεταξύ τους συρραφή σχηματίζονται τρεις πτυχές που απέχουν μεταξύ 
τους 55 χιλ. περίπου. Ομοίως και τα εμπρόσθια φύλλα φέρουν ανά δύο πτυχές σε κάθε μια 
από τις πλευρές που απέχουν μεταξύ τους επίσης 55 χιλ. περίπου. 

5. Το δεξιό εμπρόσθιο φύλλο φέρει πέντε κοινά κουμπιά των δύο εκατ.  τα οποία κουμπώνουν 
στο άλλο φύλλο εσωτερικά και σε αντίστοιχες κομβιοδόχες που κατασκευάζονται σε πρόσθετο 
λεπτό ομοιόχρωμο ύφασμα του αριστερού φύλλου και καλύπτονται με αυτό. 

6. Το περιλαίμιο είναι αναδιπλωμένο και μπορεί να κουμπώνει με δύο ενετές (κόπιτσες). Φέ-
ρεται δε πάντοτε ξεκούμπωτο κατά το πρώτο άνω κουμπί. Επί του περιλαιμίου φέρονται τα ε-
πιρράμματα του Δοκίμου Αστυφύλακα. 
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7. Σε κάθε προστέρνιο και στο ύψος του μαστού, υπάρχει θυλάκιο όμοιο προς τα άνω θυλά-
κια της υπ’ αριθμ. 8 στολής, που καλύπτεται με πτερύγιο και κουμπώνει αφανώς με κοινό 
κουμπί 1 εκατ. Εσωτερικώς των προστερνίων υπάρχουν δύο θυλάκια από βαμβακερό ύφασμα. 

8. Οι χειρίδες λίγο   κάτω από τον αγκώνα προς τον καρπό και στη συρραφή τους φέρουν ά-
νοιγμα 10-15 εκατ. και καταλήγουν σε ακροχειρίδες πλάτους 7 εκατ. που κουμπώνουν αφα-
νώς όπως στον υποδύτη με κοινό κουμπί 1 εκατ. Οι χειρίδες στο σημείο συρραφής τους με τις 
ακροχειρίδες φέρουν δύο αναδιπλώσεις (κουφόπιετες), εσωτερική και εξωτερική μήκους 15-20 
εκατ. 

9. Οι επωμίδες κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα και είναι όμοιες κατά τον τύπο και σχέ-
διο ραφής, με τις αντίστοιχες του χιτωνίου της υπ’ αριθμ. 8 στολής, με τη διαφορά ότι, το κου-
μπί είναι κοινό 1 εκατ. 

10. Όλα τα κουμπιά είναι κοινά, χρώματος ομοίου με το ύφασμα του χιτωνίου. 

11. Επί των επωμίδων τοποθετούνται τρία πλεκόμενα μεταξύ τους λεπτά κορδόνια, εκ των ο-
ποίων το ένα χρώματος λευκού , και τα δύο ανοιχτού κυανού, πάχους 2 χιλ. το καθένα που 
προσαρμόζονται σε όλη την περίμετρό τους πλην της βάσης. 

12. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 3 εκατ. από το σημείο συρραφής της χειρίδας με 
την επωμίδα ράβεται το έμβλημα (Διακριτικό στολής) της Σχολής Αστ/κων. Επιπρόσθετα στα 
χιτώνια των Δοκίμων Αστ/κων στο μέσον της δεξιάς χειρίδας και σε απόσταση έξι (6) εκατ. από 
το σημείο συρραφής της χειρίδας ράβεται ο αριθμός 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με το έτος φοιτήσεως 
του Δοκίμου. 

 

Περισκελίδα των υπ’ αριθμ. 8 και 8α στολών (Χειμερινών- Θερινών) 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής- θερινής στολής. 

2. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνήμης, χωρίς ανα-
δίπλωση (ρεβέρ). 

3. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια τμήματα, που συρράπτονται μεταξύ τους. 

4. Είναι ανοικτή στο εμπρόσθιο μέρος από τη μέση μέχρι το υπογάστριο. Στο δεξιό τμήμα του 
ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε κομβιοδόχες, που βρίσκονται σε εσω-
τερική πτύχωση του αριστερού ανοίγματος χωρίς να αποκλείεται και τοποθέτηση σύρτου (φερ-
μουάρ). 

5. Στο άνω μέρος της περισκελίδας ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα η οποία εφαρμόζει στη 
μέση. Το πλάτος της είναι 5 εκατ. έμπροσθεν και 4 εκατ. όπισθεν και εσωτερικά καλύπτεται με 
φόδρα. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται επτά (7) υποδοχές, αναλόγου πλάτους, για τη διέλευση 
ίδιας ζώνης πλάτους 4 εκατ. 

6. Στα εμπρόσθια φύλλα και στο σημείο συνδέσεώς τους με τη ζώνη σχηματίζουν δύο (2) πτυ-
χώσεις (πιέτες) η εξωτερική των οποίων καταλήγει στην τσάκιση. 

7. Η περισκελίδα φέρει στα πλάγια και κάτω από τα ισχία και στις δύο πλευρές από ένα εσω-
τερικό θυλάκιο του οποίου το άνοιγμα σχηματίζει οξεία γωνία 20 μοιρών με την έναντι εξωτερι-
κή ραφή της και ένα όμοιο όπισθεν και δεξιά, με πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει με εξωτερικό 
κουμπί. Στο εμπρόσθιο δεξιό φύλλο, φέρει μικρό εσωτερικό θυλάκιο ωρολογίου. 

8. Το άνοιγμα των κάτω άκρων της περισκελίδας σε πλάτος, είναι ανάλογο με τον τρόπο ενδύ-
σεως που επικρατεί κάθε φορά, όχι όμως και εξεζητημένο και σε καμία περίπτωση κατώτερο 
των 23 εκατ. και ανώτερο των 25 εκατ. 

9. Γενικά η ραφή της περισκελίδας, να είναι τέτοια ώστε :  





 4

(α) Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και να μην διαγράφονται οι γραμμές του σώματος 
και  

(β) Να παρέχει άνεση κινήσεως και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

 

Υποδύτης των υπ’ αριθμ. 8 και 8α χειμερινών στολών 

1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα δύο (2) εμπρόσθια φύλλα, το ένα (1) οπίσθιο, τον ωμίτη 
και τις χειρίδες με τις ακροχειρίδες. 

3. Το περιλαίμιο είναι κλασσικού τύπου, έχει πλάτος στο μέσο 35-40 χιλ. και στα άκρα 75-85 
χιλ. και φέρει περιμετρικά ραφή σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο. Εσωτερικά ενισχύεται με 
κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να μην παρουσιάζει πτυχώσεις και συρρικνώσεις και να ε-
ξασφαλίζεται η μονιμότητα της μορφής του. 

4. Τα εμπρόσθια φύλλα φέρουν στα ελεύθερα άκρα τους, το μεν δεξιό έξι (6) απλά κουμπιά 
που είναι ραμμένα σε ίσες αποστάσεις (περίπου 10 εκατ.), το δε αριστερό ισάριθμες κομβιοδό-
χες, για τη σύνδεση μεταξύ τους. 

5. Το οπίσθιο φύλλο, στο ύψος της μέσης φέρει δύο (2) κατακόρυφες ραφές (εσωτερικές πιέ-
τες), για την καλύτερη εφαρμογή στο σώμα εκείνου που τον φέρει. 

Ο ωμίτης είναι κλασσικός και το μέγιστο πλάτος του δεν υπερβαίνει τα 8-10 εκατ. 

6. Οι χειρίδες είναι μακριές και λίγο κάτω από τον αγκώνα είναι ανοιχτές και καταλήγουν σε 
ακροχειρίδες που φθάνουν στο ύψος του καρπού. Οι ακροχειρίδες έχουν μέγιστο πλάτος 6 ε-
κατ. και για τη σύνδεση των ελεύθερων άκρων τους, στην μεν εξωτερική πλευρά ράβεται κου-
μπί, στη δε εσωτερική κατασκευάζεται κομβιοδόχη. 

7. Η συρραφή του περιλαίμιου με τον ωμίτη και τα εμπρόσθια φύλλα και του ωμίτη με το ο-
πίσθιο και εμπρόσθια φύλλα, γίνεται με απλές ραφές και των χειρίδων με τον ωμίτη, τα ε-
μπρόσθια και οπίσθια φύλλα και τις ακροχειρίδες με πλακοραφή. 

8. Τα κουμπιά είναι απλά, έχουν διάμετρο 12 χιλ. και τόσο αυτά όσο και οι κλωστές με τις 
οποίες ράβονται, είναι παραπλήσιας απόχρωσης με εκείνη του υποδύτη. 

 

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 8α θερινής στολής  

1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

2.  Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα δύο εμπρόσθια φύλλα το ένα οπίσθιο, τον ωμίτη, τις 
χειρίδες και τις επωμίδες. 

3. Το περιλαίμιο είναι κλασσικού τύπου έχει πλάτος στο μέσο 35-40 χιλ. και στα άκρα 75-85 
χιλ. και περιμετρικά και σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο φέρει εμφανή ραφή. Εσωτερικά ενι-
σχύεται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να μην παρουσιάζει πτυχώσεις και συρρικνώσεις 
κα να εξασφαλίζεται η μονιμότητα της μορφής του. 

4. Το δεξιό εμπρόσθιο φύλλο, φέρει  στα ελεύθερα άκρα του έξι (6) κουμπιά, τα οποία είναι 
ραμμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. 

Το αριστερό εμπρόσθιο φύλλο φέρει κατακόρυφη «πατιλέτα» πλάτους 3 εκατ. από το ίδιο 
ύφασμα με δύο παράλληλες ραφές. Σ’ αυτή υπάρχουν ισάριθμες κομβιοδόχες, για τη σύνδεση 
των δύο φύλλων. 
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5.  Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο, στο ύψος του στήθους ράβεται ένα ορθογώνιο θυλάκιο με δια-
στάσεις ανάλογες με τη σωματική διάπλαση του κατόχου και κατά βάση 12Χ15 εκατ. Το θυ-
λάκιο επικαλύπτεται με πτερύγιο διαστάσεων στα άκρα 4 εκατ. και το μέσο 55 χιλ. το οποίο 
φέρει κομβιοδόχη. Στο κέντρο κάθε θυλακίου και κατακόρυφα, κατασκευάζεται αναδίπλωση, 
χωρίς ραφή, ορατού πλάτους 25 χιλ., στο άνω μέρος της οποίας ράβεται κουμπί, για τη σύνδε-
ση πτερυγίου και θυλακίου. 

6. Το οπίσθιο φύλλο στο ύψος της μέσης, φέρει δύο κατακόρυφες ραφές (εσωτερικές πιέτες), 
για την καλύτερη εφαρμογή στο σώμα του κατόχου. 

7. Ο ωμίτης είναι κλασσικός και το μέγιστο πλάτος του δεν υπερβαίνει τα 8-10 εκατ. 

8. Οι χειρίδες είναι βραχείες και ράβονται κατά τη βάση τους, με πλακοραφή, με  τα εμπρό-
σθια και τα οπίσθια φύλλα. Το μήκος τους είναι ανάλογο με το μήκος του βραχίονα του κατό-
χου και κατά βάση 23 εκατ.  

Στο κάτω άκρο των χειρίδων, με εξωτερική αναδίπλωση σχηματίζεται «ρεβέρ» πλάτους 3 
εκατ. το οποίο στο άνω μέρος φέρει περιμετρική εμφανή ραφή. 

Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 3 εκατ. από το σημείο συρραφής της χειρίδας με 
την επωμίδα, ράβεται βάση από λευκό βέλκρο στην οποία επικολλάται το έμβλημα (διακριτικό 
στολής) της Σχολής Αστ/κων. 

9. Οι επωμίδες είναι αναδιπλούμενες κινητές (περαστές) κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα 
και εσωτερικά ενισχύονται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), ώστε να εξασφαλίζεται η μονιμότη-
τα της μορφής τους. 

Στηρίζονται σε θηλιά από το ίδιο ύφασμα που είναι ραμμένη στο σημείο της μανικοκόλλη-
σης και κουμπώνουν στο ύψος του περιλαίμιου με κουμπί. Το πλάτος των επωμίδων είναι πε-
ρίπου 5 εκατ. στη βάση και 4 εκατ. στο ύψος του κουμπιού και το μήκος ανάλογο με τη σωμα-
τική διάπλαση του κατόχου. Περιμετρικά και σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο φέρουν εμφανή 
ραφή.  

10. Τα κουμπιά είναι απλά διαμέτρου 12 χιλ. έχουν ελαφρά περισσότερο σκούρο χρώμα από 
αυτό του υποδύτη και η κλωστή με την οποία ράβονται είναι της ίδιας απόχρωσης με αυτή του 
υφάσματος. 

Πηλίκιο των υπ’ αριθμ. 8 στολών (Χειμερινό- Θερινό) 

1. Κατασκευάζονται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής και θερινής στολής και αποτελεί-
ται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο, το υποσιάγωνο και το εθνόσημο. 

2. Το κάλυμμα αποτελείται από το άνω οριζόντιο ωοειδές επικάλυμμα, το οποίο παρουσιάζει 
ελαφρά έλλειψη 1 εκατ. από τον κάτωθι αυτού κολουροκωνικό δακτύλιο, που αποτελείται από 
τρία τεμάχια υφάσματος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ραφή. 

Το πλάτος του δακτυλίου αυτού (σέλο) είναι στο μεν εμπρόσθιο μέρος 6 εκατ. και στο οπί-
σθιο 5 εκατ. με διαμόρφωση ανάλογη στα πλάγια. Οι αναγκαίες ραφές του δακτυλίου, τοποθε-
τούνται στο οπίσθιο τμήμα και ουδέποτε στο εμπρόσθιο, όπου τοποθετείται το εθνόσημο. Κατά 
τη ραφή καλύμματος και δακτυλίου και μεταξύ αυτών, τίθεται λεπτό φιλέτο πλάτους 1-2 χιλ. 
από το ίδιο ύφασμα. Στο εσωτερικό του πηλικίου τοποθετείται σωλήνας σπειροειδής από πλα-
στικό, για να κρατάει το κάλυμμα τεντωμένο σε σχήμα περίπου «οβάλ». 

3. Το διάζωμα έχει ύψος 5 εκατ., κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα, φέρει εσωτερικά και σε 
όλη την περιφέρειά του δερμάτινη μαύρη ταινία και ενισχύεται με ναστόχαρτο. Εξωτερικά η 
στεφάνη του διαζώματος περιβάλλεται με ταινία, πλάτους 4 εκατ. χρώματος μαύρου μάλλινη. 
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4. Ο γείσος κατασκευάζεται από κηροχαρτονική ύλη, είναι ελαφρά κεκλιμένος, ώστε να σχη-
ματίζει με το διάζωμα γωνία και το μέγιστο πλάτος και μήκος του είναι 5-6 εκατ. και 35-38 
εκατ. αντίστοιχα. 

Είναι επενδεδυμένος στην κάτω επιφάνεια με πλαστικό βαθυκύανου χρώματος και στην 
άνω με μαύρο (λουστρίνι). Στο άκρο του γείσου, ράβεται παράρραμα από μαύρη στιλπνή πλα-
στική ύλη (λουστρίνι), πλάτους 4 χιλ.  

5. Επί του γείσου του πηλικίου δεν φέρεται κανένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 

6. Το υποσιάγωνο κατασκευάζεται από πλαστική ταινία, στιλπνή (λουστρίνι), χρώματος μαύ-
ρου. Έχει πλάτος 10-12 χιλ., φέρει δύο (2) θηλιές για την αυξομείωση του μήκους του και 
προσαρμόζεται στη στεφάνη με δύο κουμπιά των 10 χιλ. 

7. Το πηλίκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με μετάξινη φόδρα και καναβάτσο, σε όλη την 
επιφάνεια του επικαλύμματος. 

Στην εσωτερική επιφάνεια του επικαλύμματος σχηματίζεται θήκη για την τοποθέτηση κάρ-
τας με το ονοματεπώνυμο του κατόχου. 

8. Το εθνόσημο τοποθετείται στη μετωπίδα του πηλικίου. 

 

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

 

Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 χειμερινής στολής εξόδου. 

1. Είναι όμοιο ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με το χειμερινό χιτώνιο της 
υπ’ αριθμ. 8 στολής των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων, όπως παραπάνω περιγράφεται, η ειδικότε-
ρη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται στη σωματική διάπλαση των γυναικών. 

2. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του χιτωνίου. 

3. Οι διαστάσεις των άνω εξωτερικών θυλακίων είναι 13Χ16 εκατ. και των πτερυγίων των κάτω 
θυλακίων (εικονικών) είναι διαστάσεων 8Χ18 εκατ. 

Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στολής εξόδου 

Είναι όμοιο ως προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με το αντίστοιχο χειμερινό, όπως περιγρά-
φεται παραπάνω, με τη διαφορά ότι κατασκευάζεται από ύφασμα θερινής στολής. 

Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 8α χειμερινής στολής εξόδου και εξωτε-
ρικής υπηρεσίας-πρακτικής εκπαίδευσης. 

Είναι όμοιο ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με το χειμερινό βραχύ χι-
τώνιο (μπατλ-ντρες) των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων, όπως παραπάνω περιγράφεται, η ειδικότερη 
όμως κατασκευή του προσαρμόζεται στη σωματική διάπλαση των γυναικών. 

Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του χιτωνίου. 

Φούστα των υπ’ αριθμ. 8-8α στολών (χειμερινών- θερινών) 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής-θερινής στολής και είναι τύπου 
ευθείας γραμμής. 

2. Αποτελείται από ένα (1) εμπρόσθιο φύλλο, δύο (2) οπίσθια και τη ζώνη. 

3. Το εμπρόσθιο και οπίσθια φύλλα, ράβονται μεταξύ τους από τα άνω προς τα κάτω. 
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4. Στο άνω μέρος της φούστας, ράβεται περιφερειακά ζώνη, πλάτους 3 εκατ., τύπου 
UNFORM, από το ίδιο ύφασμα. Στη ζώνη των θερινών φουστών επιρράπτονται περιφερειακά 5 
υποδοχές (θηλιές), (2 εμπρός και 3 πίσω), για τη διέλευση της δερμάτινης ζώνης. 

5. Στο οπίσθιο μέρος της περιφέρειας της μέσης φέρει άνοιγμα 15-18 εκατ. το οποίο κλείνει 
με κινητό σύρτη (φερμουάρ). Το ανώτερο τμήμα του ανοίγματος αυτού κλείνει με κατάλληλη 
πόρπη. 

6. Το κατώτερο μέρος της φούστας, αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ραφή. Η αναδίπλωση 
αυτή είναι 6 εκατ.  

7. Εσωτερικά, στο ύψος του κάτω άκρου της ζώνης ράβεται περιμετρικά φόδρα σατέν, χρώμα-
τος μπλε σκούρο, η οποία φόδρα στο κατώτερο μέρος της- που φθάνει σε απόσταση 3 εκατ. 
πριν από το άκρο της φούστας- αναδιπλώνεται εσωτερικά με ραφή. Η αναδίπλωση αυτή είναι 4 
εκατ.  

8. Το ύψος της φούστας είναι ανάλογο με τη σωματική διάπλαση της κατόχου και πρέπει 
τουλάχιστον να καλύπτει το γόνατο. 

9. Γενικά η ραφή της φούστας είναι τέτοια ώστε : 

α- Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και διαγράφονται οι γραμμές του σώματος. 

β- Να παρέχει άνεση κινήσεων και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

Περισκελίδα γυναικών Δοκίμων Αστυφυλάκων (χειμερινών-θερινών Στολών) 

1.  Είναι όμοια ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα, με τις περισκελίδες των Αν-
δρών Δοκίμων Αστυφυλάκων. 

2. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής-θερινής στολής. 

3. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνήμης, χωρίς ανα-
δίπλωση (ρεβέρ). 

4. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια τμήματα, που συρράπτονται μεταξύ τους. 

5. Είναι ανοικτή στο εμπρόσθιο μέρος από τη μέση μέχρι το υπογάστριο. Στο αριστερό τμήμα 
του ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε κομβιοδόχες, που βρίσκονται σε 
εσωτερική πτύχωση του δεξιού ανοίγματος χωρίς να αποκλείεται και τοποθέτηση σύρτου (φερ-
μουάρ). 

6. Στο άνω μέρος της περισκελίδας ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα η οποία εφαρμόζει στη 
μέση. Το πλάτος της είναι 5 εκατ. έμπροσθεν και 4 εκατ. όπισθεν και εσωτερικά καλύπτεται με 
φόδρα. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται επτά (7) υποδοχές, αναλόγου πλάτους, για τη διέλευση 
ίδιας ζώνης πλάτους 4 εκατ. 

7. Στα εμπρόσθια φύλλα και στο σημείο συνδέσεώς τους με τη ζώνη σχηματίζουν δύο (2) πτυ-
χώσεις (πιέτες) η εξωτερική των οποίων καταλήγει στην τσάκιση. 

8. Η περισκελίδα φέρει στα πλάγια και κάτω από τα ισχία και στις δύο πλευρές από ένα εσω-
τερικό θυλάκιο του οποίου το άνοιγμα σχηματίζει οξεία γωνία 20 μοιρών με την έναντι εξωτερι-
κή ραφή της και ένα όμοιο όπισθεν και δεξιά, με πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει με εξωτερικό 
κουμπί. Στο εμπρόσθιο δεξιό φύλλο, φέρει μικρό εσωτερικό θυλάκιο ωρολογίου. 

9. Το άνοιγμα των κάτω άκρων της περισκελίδας σε πλάτος, είναι ανάλογο με τον τρόπο ενδύ-
σεως που επικρατεί κάθε φορά, όχι όμως και εξεζητημένο και σε καμία περίπτωση κατώτερο 
των 23 εκατ. και ανώτερο των 25 εκατ. 

10. Γενικά η ραφή της περισκελίδας, να είναι τέτοια ώστε :  
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(α) Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και να μην διαγράφονται οι γραμμές του σώματος 
και  

(β) Να παρέχει άνεση κινήσεως και να εξασφαλίζει κόσμια εμφάνιση. 

 

Υποδύτης των υπ’ αριθμ. 8 και 8α χειμερινών στολών. 

1.Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με τον αντίστοιχο υποδύ-
τη των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων, όπως παραπάνω περιγράφεται, η ειδικότερη όμως κατασκευή 
του προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών. 

2. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αριστερό. 

 

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 8α θερινής στολής. 

1.Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο της ραφής και το ύφασμα με τον αντίστοιχο 
υποδύτη των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων,  η ειδικότερη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται 
προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών. 

 Τα θυλάκια είναι διαστάσεων 11Χ14 εκατ. 

2. Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κουμπιά στο αριστερό. 

Πηλήκιο των υπ’ αριθμ. 8 στολών (χειμερινό- θερινό). 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα αντίστοιχης χειμερινής και θερινής στολής και αποτελείται 
από το κάλυμμα, το διάζωμα και το γείσο (τύπου ¨Ρομπέν των δασών¨), τη στεφάνη, το υποσιά-
γωνο και το εθνόσημο. 

2. Το κάλυμμα αποτελείται από το άνω οριζόντιο ωοειδές επικάλυμμα και το κάτω πλευρικό 
που είναι κάθετο προς το γείσο και έχει ύψος 8 εκατ.  

3. Το διάζωμα από το ίδιο ύφασμα περιβάλλει το πλευρικό επικάλυμμα σε ύψος μπροστά (σέ-
λο) 75 χιλ. και πλάγια συνεχίζει προς τα πίσω με ελαφρά ελλειψοειδή περίμετρο, που καταλή-
γει σε ραφή ύψους 9 εκατ. Στο άνω αναδιπλούμενο με ραφή μέρος του διαζώματος ράβεται 
¨φιλέτο¨ από το ίδιο ύφασμα, πλάτους 1-2 χιλ. 

4. Ο γείσος (μπορ), σχήματος κυκλικού, κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα στην άνω και 
κάτω επιφάνεια και εφαρμόζει σε σκληρό πλαστικό υλικό, με πλάτος έμπροσθεν 5 εκατ. και 
όπισθεν 6 εκατ. Το εμπρόσθιο είναι ελαφρώς κεκλιμένο, με αρχόμενη κυκλοτερή περίμετρο 
που απολήγει στο άνω οπίσθιο μέρος του διαζώματος και εφάπτεται στη ραφή αυτού. 

5. Περιμετρικά στο διάζωμα και εξωτερικά προσαρτάται στεφάνη (ταινία) από ερέα (τσόχα), 
χρώματος μαύρου, πλάτους 4 εκατ. που ενώνει στο εμπρόσθιο τμήμα, όπου και ράβεται το ε-
θνόσημο του Σώματος. 

Η στεφάνη είναι κατάλληλα στριφωμένη. 

6. Το υποσιάγωνο, πλάτους 5 χιλ. όμοια κατά τα λοιπά με των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων είναι 
από ταινία ¨σουτάς¨ χρώματος μαύρου, πλάτους 5 χιλ.  

7. Το πηλίκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με κατάλληλη φόδρα σε όλη την επιφάνεια του 
καλύμματος και διαζώματος. Στη φόδρα του ωοειδούς επικαλύμματος ράβεται ζελατίνη στην 
οποία σχηματίζεται θήκη διαστάσεων 7Χ3 εκατ. όπου τοποθετείται κάρτα στην οποία αναγρά-
φεται το ονοματεπώνυμο της κατόχου. 

8. Στη βάση του διαζώματος με τη συρραφή του γείσου, εσωτερικά σε όλη την περίμετρο ράβε-
ται λωρίδα από δέρμα ή πλαστικό στιλπνό, χρώματος μαύρου και πλάτους 3-5 εκατ.  
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9. Ο γείσος δεν φέρει κανένα διακριτικό. 

10. Το εθνόσημο, τοποθετείται στο εμπρόσθιο τμήμα (μετωπίδα) του πηληκίου. 

 

Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
1. Μερίδα-Δειγματοληψία 

 
1.1 Μερίδα. 

     
Όλη η ποσότητα αποτελεί μία (1) μερίδα και παραλαμβάνονται μακροσκοπικά χωρίς έκ-

πτωση τιμής, αν δεν διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της σύμβασης. 
 

1.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος. 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής επιλέγει τυχαία δύο (2) χειμερινές στολές (χιτώνιο-
περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκιο) και δύο (2) θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-
υποδήτης-πηλίκο). Οι παραπάνω στολές αποτελούν τα δείγματα-αντιδείγματα μακροσκοπικού 
ελέγχου, τα οποία η Επιτροπή συγκρίνει με την παρούσα Προδιαγραφή για τα εξής: 

 
α) Ο χρωματισμός και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να συμφωνεί με την παρούσα Προδι-

αγραφή. 
 

β) Η ποιότητα της ραφής να είναι χωρίς ελαττώματα. 
 

1.3 Χημικός Έλεγχος 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής αποστέλλει τη μία (1) από τις δύο χειμερινές στολές 
(χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκο) (Δείγμα) και τη μία (1) από τις δύο θερινές στο-
λές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδήτης-πηλίκο) (Δείγμα) στο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ παράρτημα Αθηνών 
(πρώην ΕΤΑΚΕΙ τηλ.210 9234932) για χημικό έλεγχο των υφασμάτων, από τα οποία έχουν κατα-
σκευαστεί, ενώ οι υπόλοιπες (Αντίδειγμα) παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια 
όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Τα δείγματα-αντιδείγματα επιβαρύνουν 
τον προμηθευτή, αντικαθίστανται και προσκομίζονται επιπλέον της συνολικής ποσότη-
τας. 
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Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με τις προσφορές τους να επισυνάψουν κα-
τάσταση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής τους. 

 

  Αθήνα,   23  Νοεμβρίου   2017 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

1. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 
ΠΕ/Α΄ 

 
 
 

2. Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υ/Α΄ 

 
 
 

3. Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 
Δ.Ε.ΤΕΧΝ 

  
Ο Αναπλ. Διευθυντής 

 
 
 

Χρήστος ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
Αστυν. Υποδ/ντής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ << BARATHEA >> 
(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ) όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας. 

( ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 25 %  3% ) Υγρ. 0,4% 
( ΕΡΙΟΝ 75 %  3% ) Υγρ. 17% 

 
Α΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%]   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 %  
Στημόνι 75% Μαλλί 

 25% Πολυεστέρας   

 
Υφάδι 75% Μαλλί 

 25% Πολυεστέρας   
2 Βάρος [g/m2] 330 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Μπαραθέα ISO 7211-1 - 

5 Λιπαρές ουσίες [%] max 0.5 Υ 386 - 

6 Λεπτότητα μαλλιού [S] 70 ISO 137  

 
 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

7 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 900 

 Υφάδι 700 

8 Επιμήκυνση [mm]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 50 

 Υφάδι 50 

9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  
ΕΝ 1049-2 

 Στημόνι 34 (δίκλωνες) 
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 Υφάδι 32 (δίκλωνες) 

10 Αντίσταση στη φθορά [στροφές] 25.000 EN ISO 12947-2 

11 Αντίσταση στο pilling [4 x 30min] 4-5 ASTM D 3512 

12 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

13 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%] 

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 

14 
Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

15 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

16 Σταθερότητα χρωματισμού   

 i. Στο πλύσιμο 40οC 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 ii. Στο νερό 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 
iii. Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλι-

κό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 iv. Στην τριβή 
Ξηρή: 4-5  

Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 v. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 vi. Στο ηλιακό φως 5-6 EN ISO 105 B02 

17 Αντισκωρική ουσία :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

18 Κανονισμός R.E.A.CH.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

 
Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 
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1 ΒΑΘΥΚΥΑΝΟ 
 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και α-

νοχές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την 
επιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγμα-
τα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε 
Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του πα-
ραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής 
παραλαβής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της 
υπηρεσίας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή 
του υφάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επι-
στρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανο-
νική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέ-
γεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της από-
χρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) 
διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με δι-
αφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι 
(6) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. 
Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέ-
τρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 

Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 
Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικα-
σία που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία 
θα συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΘΕΡΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ «ΦΡΕΣΚΟ» ΝΟ  165 

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΚΥΑΝΟΥ) όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας. 
(ΜΑΛΛΙ  65% 3%,  ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 35% 3%) (Υγρασία: Μαλλί 17% -Πολυεστέρας 0,4%) 

 
Α΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%]   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 %  Στημόνι 
65% Μαλλί 

 35% Πολυεστέρας   

 Υφάδι 
65% Μαλλί 

 35% Πολυεστέρας   
2 Βάρος [g/m2]  165 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Απλή ISO 7211-1 - 

5 Λιπαρές ουσίες [%] max 0.5 Υ 386 - 

6 Λεπτότητα μαλλιού [S] 70 ISO 137  

 
 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

7 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 450 

 Υφάδι 400 

8 Επιμήκυνση [mm]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 40 

 Υφάδι 40 

9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  

ΕΝ 1049-2  Στημόνι 27 (δίκλωνες) 

 Υφάδι 26 (δίκλωνες) 

10 Αντίσταση στη φθορά [στροφές] 20.000 EN ISO 12947-2 

11 Αντίσταση στο pilling [4 x 
30min] 4-5 ASTM D 3512 
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12 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

13 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%]  

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 

14 Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

15 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

16 Σταθερότητα χρωματισμού   

 vii. Στο πλύσιμο 30οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 viii. Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 ix. Στον ιδρώτα (όξινο – 
αλκαλικό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5  
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 x. Στην τριβή Ξηρή: 4-5  
Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 xi. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 xii. Στο ηλιακό φως 5-6 EN ISO 105 B02 

17 Αντισκωρική ουσία :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

18 Κανονισμός R.E.A.CH.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 

Χρωματισμός 
 

Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  
(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΓΚΡΙ-
ΚΥΑΝΟΥ 

 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και α-

νοχές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την 
επιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγ-
ματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτα-
σης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίη-
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ση του παραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της 
επιτροπής παραλαβής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επί-
σημο δείγμα της υπηρεσίας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει 
για την κατασκευή του υφάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστή-
ριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το ε-
πίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 
Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φω-
τισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source 
D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από 
την κανονική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρι-
σμού. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέ-
τρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γί-
νονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε ση-
μείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα εί-
ναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φο-
ρές =έξι (6) για κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) 
φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της So-
ciety of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδι-
κασία που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την 
οποία θα συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

1. Ο τίτλος νήματος στο στήμονα και στην κρόκη, ο πολυεστέρας καθώς και οι φινιριστικές 
επεξεργασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε αφενός να ικανοποιού-
νται οι απαιτήσεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφασμα να έχει την ποιότητα και την 
εμφάνιση του επισήμου δείγματος.  

2. Οι επεξεργασίες φινιρίσματος αποσκοπούν στο να εξευγενίσουν το ύφασμα και να του 
προσδώσουν καλή εμφάνιση, ευκαμψία, αντίσταση στο τσαλάκωμα, απαλότητα, καλή 
αφή κ.λ.π. Οι μέθοδοι επεξεργασίας δεν κατονομάζονται αλλά θα επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή προκειμένου οι ιδιότητες να είναι σύμφωνες και καλύτερες σε σύγκριση με 
το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Οι επιτροπές παραλαβής κατά την παραλαβή των υ-
φασμάτων θα πρέπει να εξετάζουν μακροσκοπικά με ιδιαίτερη προσοχή το υπό παραλα-
βή ύφασμα σε σύγκριση με το επίσημο δείγμα.  Εάν το υπό παραλαβή ύφασμα υστερεί 
σε σύγκριση με το πρότυπο δείγμα τότε, θα επιβάλλεται ανάλογο πρόστιμο ή θα 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΟ (ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ)   

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ (όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας)  
 (ΒΑΜΒΑΚΙ 80%±3% )Υγρ. 8,5%--(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 20%±3%)Υγρ. 0,4% 

 
 

Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. 

 Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγ-
χου 

Όρια Ανοχής 

1 Σύνθεση [%] 80% Βαμβάκι 
20% Πολυεστέρας 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αριθ. 

1007/2011 

± 3 % 

2 Βάρος [g/m2]  110 EN ISO 12127 -5 / +10 % 

3 Πλάτος [cm] 150   

4 Ύφανση Διαγώνιος 2/1 ISO 7211-1 - 

 

 Περιγραφή Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

5 Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν]  

EN ISO 13934-1  Στημόνι 450 

 Υφάδι 350 

6 Λεπτότητα Νήματος [Ne]  

ISO 7211  Στημόνι 80/2 

 Υφάδι 80/2 

7 Αντίσταση στο pilling [2 x 
30min] 4 ASTM D 3512 

8 Τάση επαναφοράς 4-5 AATCC 128 

9 
Αλλαγή διαστάσεων στο  
πλύσιμο 40°C [%]  

 
 EN ISO 3759 

ΕΝ 25077  
ISO 6330  Στημόνι ± 2 

 Υφάδι ± 2 





 18

10 Εκτίμηση εμφάνισης μετά  
το πλύσιμο 40°C [%] 

Αλλαγή χρωματισμού: 4 
Στρίψιμο: 3% 

Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει 
να αναφέρονται 

ISO 6330 

11 pH 4 – 7,5 ISO 3071 

12 Σταθερότητα χρωματισμού   

 xiii. Στο πλύσιμο 40οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 xiv. Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 xv. Στον ιδρώτα (όξινο – 
αλκαλικό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 
Λέκιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

 xvi. Στην τριβή Ξηρή: 4-5  
Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 xvii. Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 

 xviii. Στο ηλιακό φως 5 EN ISO 105 B02 

13 Κανονισμός R.E.A.Ch.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 
2. Χρωματισμός 

 
Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΥΑΝΟ 

 

Μέχρι και 1,5 Μέχρι και 0,5 πάνω 
του ορίου, δηλαδή 2 

0,2% για κάθε 0.1 
πάνω του ορίου 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές και α-

νοχές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  
 Έλεγχος χρωματισμού : 

 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την 
επιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγμα-
τα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε 
Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του πα-
ραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής 
παραλαβής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) και το επίσημο δείγμα της 
υπηρεσίας το οποίο πήρε ο προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή 
του υφάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανήκει στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματισμού το επίσημο δείγμα θα επι-
στρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτι-
σμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το 
υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανο-





 19

νική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέ-
γεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της από-
χρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία (3) 
διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με δι-
αφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι 
(6) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [τρία (3) σημεία Χ δύο (2) φορές =έξι (6) για κάθε δείγμα. 
Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέ-
τρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 

 
Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της 

Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτι-
κούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικα-
σία που περιγράφηκε παραπάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία 
θα συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος.  

 
3. Βαφή 
 
Για την βαφή θα χρησιμοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ: 

 Χρώματα «κάδου» (Vat Dyes) για την βαφή των βαμβακερών ινών. 
  Χρώματα «διασποράς» (Disperse Dyes) για την βαφή των πολυεστερικών  ινών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
1. Το ύφασμα έχει υποστεί αντισκωρική επεξεργασία που να συναντά τις απαιτήσεις του 

Επιπέδου 2 (Level 2) της Woolmark Company (E10. Specifications of insect resistant). Η αντι-
σκωρική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

2. Ο έλεγχος της περιεκτικότητας της δηλούμενης αντισκωρικής ουσίας θα γίνεται με τη 
μέθοδο WOOLMARK TM-27 . 

3. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή της ουσίας ΜΙΤΤΙΝ FF κατά την παραγωγή 
και επεξεργασία των ειδών εντός Ε.Ε. , Ελβετίας και Νορβηγίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην κοινοτική οδηγία 98/8 EC . 

4. Ο έλεγχος της δηλούμενης στην προσφορά αντισκωρικής ουσίας θα γίνει στο παράρτη-
μα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) ή σε περίπτωση αδυναμίας της εξέτασης από αυτό, 
με μέριμνα του σε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή . 

 
 

Κανονισμός R.E.A.CH. 
1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πληρούν τις νομο-

θετικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη 
και περιλαμβάνονται στον κανονισμό REACH.  

2. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH αποδεικνύεται προσκομίζοντας 
σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου. 

3. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις 
του Annex XVII του κανονισμού REACH. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

Ανοχές – Εκπτώσεις  
 
Τα ποσοστά εκτροπών και εκπτώσεων ενός υφάσματος και ο υπολογισμός αυτών, αναφέρονται 
στον συνημμένο «Πίνακα Ανοχών και Εκπτώσεων». Επιπλέον ισχύουν:  
 
Αντίσταση στη φθορά  

 
 Μέχρι 1.000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 0,5% 
 Από 1001-2000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 1,0% 
 Από 2001-3000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 1,5% 
 Από 3001-4000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 2,0% 
 Από 4001-5000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου έκπτωση 2,5% 
 Πάνω από 5000 στροφές λιγότερες του ελάχιστου ορίου απορρίπτεται 

 
Αντίσταση στη χνούδιασμα (pilling)  

 ½ Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 4 αντί 4-5) έκπτωση 0,5% 
 1 Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 3-4 αντί 4-5) έκπτωση 1,0% 
 Πάνω από 1 μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή κάτω του 3-4) απορρίπτεται 

  

Τάση Επαναφοράς  
 ½ Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 4 αντί 4-5) έκπτωση 0,5% 
 1 Μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή 3-4 αντί 4-5) έκπτωση 1,0% 
 Πάνω από 1 μονάδα κάτω του ορίου (δηλαδή κάτω του 3-4) απορρίπτεται 

 
Χρωματισμός 

 Ανοχή: Μέχρι και 0,5 πάνω του ορίου, δηλαδή 2 
 Έκπτωση: 0,2% για κάθε 0.1 πάνω του ορίου 

 
 Παρατήρηση: 
 

 Ο τίτλος νήματος στο στήμονα και στην κρόκη, ο πολυεστέρας καθώς και οι φινιριστικές επε-
ξεργασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε αφενός να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφασμα να έχει την ποιότητα και την εμφάνιση του 
επισήμου δείγματος.  
 

 





1 
 

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος εκάστου τμήματος του διαγωνισμού υποχρεούται να προσέρχεται με δικές τους 

δαπάνες στα σημεία που θα υποδεικνύονται κάθε φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης: α) για τη λήψη μέτρων, β) για την διενέργεια 
δοκιμών (πρόβες) των στολών και των λοιπών ενδυμάτων και γ) για την παράδοση των υπο 
προμήθεια ειδών, εντός των τασσόμενων κάθε φορά προθεσμιών.  

2. Η λήψη μέτρων γίνεται χωριστά για κάθε Δόκιμο Υπαστυνόμο ή Αστυφύλακα και για κάθε 
είδος. Η μη προσέλευσή του αναδόχου προς λήψη των σχετικών μέτρων εντός της 
προθεσμίας που θα του ταχθεί δεν αποτελεί δικαιολογητικό λόγο μετάθεσης του χρόνου 
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 

3. Κατά την παράδοση των ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται να παρευρίσκεται κατά τη δοκιμή 
των στολών από τους Δοκίμους ενώπιον της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής, 
προκειμένου να του υποδειχθούν τυχόν ατέλειες επί των παραδοτέων και να του 
επιστραφούν τα ελαττωματικά παραδοτέα προς επιδιόρθωση.  

4. Η επιδιόρθωση των ελαττωματικών παραδοτέων και η εκ νέου παράδοσή τους γίνεται εντός 
της ίδιας προθεσμίας που ισχύει για την αρχική παράδοση. Για την διαδικασία παράδοσης – 
δοκιμής – παραλαβής των εν λόγω ειδών ισχύουν όσα ορίζονται και για την αρχική 
παράδοση. 

5. Για τις στολές που θα χρησιμοποιηθούν ως δείγματα-αντιδείγματα για την διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων και εφόσον καταστραφούν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία 
των ελέγχων, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση τους με δικά του έξοδα και εντός 
της ίδιας ως άνω προθεσμίας. 

6.  Όλα τα υλικά (φόδρες, κλωστές κ.λπ.) που θα χρειαστούν για τη ραφή των ειδών, πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας Επίσης αυτούς θα βαρύνει η αξία των επιραμμάτων και των  
κομβίων που θα τοποθετούνται στις στολές, των εθνοσήμων, των διακριτικών του βαθμού 
του Δοκίμου Υπαστυνόμου και Αστυφύλακα (τρία κορδόνια που προσαρμόζονται σε όλη την 
περίμετρο των επωμίδων πλην της βάσης), του λευκού βέλκρου που ράβεται στην αριστερή 
χειρίδα των θερινών υποκαμίσων και του εμβλήματος διακριτικού της Σχολής Αξιωματικών 
και Αστυφυλάκων, που ράβεται στην αριστερή χειρίδα των στολών και επικολλάται στην 
αριστερή χειρίδα των θερινών υποκαμίσων καθώς και των αριθμών που προσδιορίζουν το 
έτος σπουδών των Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων. Η προμήθεια των παραπάνω 
υλικών είναι ευθύνη του αναδόχου και το κόστος τους βαρύνει αποκλειστικά αυτόν 
(ανάδοχο). 

7. Τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, στους υποδεικνυόμενους 
τόπους παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

8. Τα υπό προμήθεια είδη συσκευάζονται με μέριμνα και οικονομική επιβάρυνση του 
αναδόχου, ως ακολούθως:  
α.  Οι στολές, οι περισκελίδες, οι φούστες και τα υποκάμισα σε συσκευασία με ατομικές 

κρεμάστρες εντός νάιλον σακουλών και  
β.  Τα πηλήκια συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια των 20-30 τεμαχίων και το κάθε πηλήκιο θα 

είναι τοποθετημένο μέσα σε σακούλα από νάιλον, το οποίο θα αναγράφει το όνομα του 
Δόκιμου Υπαστυνόμου ή Αστυφύλακα [ανδρός – γυναικός ]. 

9.  Οι Επιτροπές παραλαβής των ειδών δικαιούνται να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους 
των εκτελουμένων εργασιών κατά το στάδιο της ραφής των στολών, προς διαπίστωση της 
καλής ποιότητας των τοποθετουμένων υλικών, ως και του είδους της εκτελούμενης εργασίας 
και να αναφέρουν κατά περίπτωση στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων, 
περί της πορείας των εργασιών. 

10.  Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών διατηρούν το δικαίωμα να θέτουν προτεραιότητα 
ραφής των στολών και λοιπών ειδών, ανάλογα με την εποχή εκπαίδευσης των Δοκίμων, 
κατόπιν σχετικής πρότασης (αναγκαία) της Σχολής Αξιωματικών ή της Σχολής Αστυφυλάκων 
και των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων αυτής. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ζ΄ 
 
 
 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2017-2018 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Χειμερινή στολή 
εξόδου υπ' αριθ. 8 [1 

χιτώνιο + 1 
περισκελίδα (Δ.Α.) 

άντρες] 

354 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου υπ' αριθ. 8  [1 
χιτώνιο + 1 φούστα 

(Δ.Α.) γυναίκες] 

147 

    

Θερινή στολή εξόδου 
υπ' αριθ. 8  [1 χιτώνιο 
+ 1 περισκελίδα (Δ.Α.) 

άντρες] 

354 

    

Θερινή στολή εξόδου 
υπ' αριθ. 8 [1 χιτώνιο 

+ 1 φούστα (Δ.Α.) 
γυναίκες] 

147 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 

8α (1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα) άντρες 

354 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & εξωτερικής 
υπηρεσίας υπ' αριθ. 

8α (1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα) γυναίκες 

147 

    

Περισκελίδα θερινής 
στολής εξόδου & 
εξωτερικής υπηρεσίας 
(2 τεμάχια άντρες-
γυναίκες) 

1002 

    

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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2. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  2017-2018 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Χειμερινή στολή 
εξόδου & δεξιώσεων 
υπ' αριθ. 1 [1 χιτώνιο 
+ 1 περισκελίδα (Δ.Υ.) 

άντρες] 

113 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & δεξιώσεων 
υπ' αριθ. 1 [1 χιτώνιο 

+ 1 φούστα (Δ.Υ.) 
γυναίκες 

34 

    

Θερινή στολή εξόδου 
& δεξιώσεων υπ' αριθ. 

1 (1 χιτώνιο & 2 
περισκελίδες άντρες) 

113 

    

Θερινή στολή εξόδου 
& δεξιώσεων υπ' αριθ. 

1 (1 χιτώνιο & 2 
φούστες γυναίκες) 

34 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & εξωτερικής 

υπηρεσίας υπ' αριθ. 2 
(1 χιτώνιο & 1 

περισκελίδα άντρες) 

113 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & εξωτερικής 

υπηρεσίας υπ' αριθ. 2 
(1 χιτώνιο & 1 φούστα 

γυναίκες) 

34 

    

Περισκελίδα για 
χειμερινή στολή 
εκπαίδευσης & 

εσωτερικής υπηρεσίας 
(βαθυκύανο) (1 

τεμάχιο γυναίκες) 

34 

    

Περισκελίδα θερινής 
στολής (γκρι-κυανό) (2 

τεμάχια άντρες -
γυναίκες) 

294 

    

Φούστες, θερινής στολής 
υπ' αριθ. 2 (γκρι -κυανό) (2 

τεμάχια) 
68 

    

Χειμερινή στολή 
εξόδου & δεξιώσεων 
υπ' αριθ. 1 [1 χιτώνιο 
+ 1 περισκελίδα (Δ.Υ.) 

άντρες] 

113 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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3. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 2017-2018 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Υποδύτης λευκός με 
κλασικό περιλαίμιο 

(υπ' αριθ. 1 χειμερινή 
στολή) (1 τεμάχιο) 

147 

    

Υποδύτης λευκός 
χωρίς περιλαίμιο (υπ' 
αριθ. 1 θερινή στολή)  

(2 τεμάχια) 

294 

    

Υποδύτης κλασικός 
χρώματος ανοικτού 
κυανού (υπ' αριθ. 2 
χειμερινή στολή) (2 

τεμάχια) 

294 

    

Υποδύτης με βραχείες 
χειρίδες, χρώματος 

ανοικτού κυανού (υπ' 
αριθ. 2 θερινή 

στολή)(3 τεμάχια) 

441 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
 
 
 
 
 
 
 

4. ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ2017-2018 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Υποδύτης κλασικός 
χρώματος ανοικτού 
κυανού (χειμερινή 
στολή) (2 τεμάχια) 

1.002 

    

Υποδύτης με βραχείες 
χειρίδες, χρώματος 

ανοικτού κυανού 
(θερινή στολή)(3 

τεμάχια) 

1503 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 





  Υπ’αριθμ.33/2017 Διακήρυξη /Α.Ε.Α.  
 

 
5. ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΠΗΛΗΚΙΑ 2017-2018 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Πηλήκιο χειμερινό, 
χρώματος 

βαθυκύανου 
147 

    

Πηλήκιο θερινό, 
χρώματος λευκού 147 

    

Πηλήκιο θερινό, 
χρώματος γκρι κυανού 147 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
 
 
 

6. ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΠΗΛΗΚΙΑ 2017-2018 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Πηλήκιο χειμερινό, 
χρώματος 

βαθυκύανου 
501 

    

Πηλήκιο θερινό, 
χρώματος γκρι κυανού 501 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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