
 

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της 
παρούσης, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς), για την προμήθεια στολών (συμπεριλαμβανομένων των 
υποδυτών και των πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων 
εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» και στο 
Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #569.834,56# €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
δαπανών, Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για αγορά 
ειδών έως ίδιας ποσότητας, εφόσον εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις. 

      
  
 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

   

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 - ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 2131520657 – FAX: 2131520813 
Αρμόδια: Αστ/κας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ελένη 

Αριθ. Πρωτ.:  8028 / 1 / 25 -ιδ’ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 300 

Τηλέφωνο 213 1520657 

Φαξ 213 1520813 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο logistics.div@hellenicpolice.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΣΤ/ΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) www.astynomia.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής : 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο  και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. : 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 
Η σύμβαση ανατίθεται από Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ). 
Στοιχεία Επικοινωνίας : 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθείσας διεύθυνσης και στην 

ηλεκτρονική σελίδα:  www.astynomia.gr. 
γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr . 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει 
και με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 
συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 4 και 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η χρηματοδότηση  για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 1043, Ειδικού Φορέα 
201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης (τέως 07-410 'Ελληνική Αστυνομία')», ΑΛΕ 
2410902001 «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού», του Τακτικού Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
8045/22/317-1 από 12-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΩ5Σ46ΜΚ6Π-ΔΥ8, 
ΑΔΑΜ:19REQ004325217). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια στολών 
(συμπεριλαμβανομένων υποδυτών και πηληκίων) Δοκίμων 

Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς 
φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης,  

με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

35811200-4 
«Στολές Αστυνομικών» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Οι ποσότητες στολών, υποδυτών και πηληκίων των Δοκίμων 
Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων, έχουν καταρτιστεί με βάση τον 
αριθμό εισακτέων για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, όπως 
αυτός διαμορφώθηκε μετά την είσοδο στις Σχολές τους, ως εξής:  
Σύνολο Δοκίμων Υπαστυνόμων: ογδόντα οκτώ (88) &  
Σύνολο Δοκίμων Αστυφυλάκων: διακόσιοι πενήντα επτά (257). 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2018-2019  
2. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  2018-2019  
3. ΥΠΟΔΥΤΕΣ - ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 2018 -2019  
4. ΥΠΟΔΥΤΕΣ - ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 2018-2019   
5. ΠΗΛΗΚΙΑ - ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 2018-2019  
6. ΠΗΛΗΚΙΑ  - ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 2018-2019  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1  
ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

#229.772,00# € 
[Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α.  

και δικαιώματος (ισόποσου) προαίρεσης,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών] 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί (μονομερώς) το δικαίωμα για 
υποβολή στον Ανάδοχο, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) 
μηνών από την σύναψη της αρχικής Σύμβασης, παραγγελίας για 
την αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα είδη της αρχικής 
Σύμβασης, για ποσότητα έως ποσοστού 100% και με τους 
ίδιους όρους αυτής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την άσκηση του 
ανωτέρω δικαιώματος και δεν αποτελεί (το δικαίωμα) 
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αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης. 

 Οι, κατά την έκδοση του παρόντος, εξασφαλισθείσες πιστώσεις, 
δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

#569.834,56# €  
[Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών και του 

δικαιώματος (ισόποσου) προαίρεσης] 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

 Πιστώσεις του Λογαριασμού 2410902001 «Αγορές ειδών 
υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» του Φορέα 1043, Ειδικού 
Φορέα 201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 8045/22/317-1 από 12-01-2019 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  
(ΑΔΑ:ΩΩ5Σ46ΜΚ6Π-ΔΥ8, ΑΔΑΜ:19REQ004325217) 

 Οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης του προβλεπομένου 
στην παρούσα (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης, θα 
εξασφαλισθούν προ της τυχόν ασκήσεώς του. 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

5,7156 % 
Ανάλυση : 

 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 Προσφυγών, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & 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.) 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος,  

ήτοι 4%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας 
Διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας 
Διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη  
της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.  
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας  
Διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή προσφοράς). 
 

                

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
2018-2019 

 Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 8 χειμερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (άνδρες)] 204 

 Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 8  χειμερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 φούστα (γυναίκες)] 53 

Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 8 θερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (άνδρες)] 204 

Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 8 θερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 φούστα (γυναίκες)] 53 

Στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης 
"υπ' αριθ. 8α χειμερινή"  

[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (άνδρες)] 
204 

Στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης 
"υπ' αριθ. 8α χειμερινή"  

[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (γυναίκες)] 
53 

Περισκελίδες θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - 
πρακτικής εκπαίδευσης "υπ'  αριθ. 8α"  

[2 τεμάχια έκαστος (άνδρες - γυναίκες)] 
514 

2. 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  
2018-2019 

 Στολή εξόδου & δεξιώσεων "υπ' αριθ. 1 χειμερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (άνδρες)] 63 

 Στολή εξόδου & δεξιώσεων "υπ' αριθ. 1 χειμερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 φούστα (γυναίκες)] 25 

Στολή εξόδου & δεξιώσεων "υπ' αριθ. 1 θερινή"  
[1 χιτώνιο & 2 περισκελίδες (άνδρες)] 63 

Στολή εξόδου & δεξιώσεων "υπ' αριθ. 1 θερινή"  
[1 χιτώνιο & 2 φούστες (γυναίκες)] 25 

 Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 2 χειμερινή"  
[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (άνδρες)] 63 

Στολή εξόδου "υπ' αριθ. 2 χειμερινή"   
[1 χιτώνιο & 1 περισκελίδα (γυναίκες)] 25 

Περισκελίδες θερινής στολής  εξόδου  "υπ' αριθ. 2"  
[2 τεμάχια έκαστος(άνδρες)] 126 

Περισκελίδα θερινής στολής εξόδου "υπ' αριθ. 2"  
[1 τεμάχιο έκαστη (γυναίκες)] 25 

Φούστα θερινής στολής εξόδου "υπ' αριθ. 2"  
[1 τεμάχιο έκαστη] 25 

3. 

ΥΠΟΔΥΤΕΣ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ   
2018-2019 

Υποδύτης χρώματος λευκού με κλασικό περιλαίμιο 
(χειμερινή στολή εξόδου-δεξιώσεων) (2 τεμάχια έκαστος)  176 

Υποδύτης χρώματος λευκού χωρίς περιλαίμιο  
(θερινή στολή εξόδου-δεξιώσεων) (2 τεμάχια έκαστος) 176 

Υποδύτης κλασικός (με μακριές χειρίδες) χρώματος 
ανοικτού κυανού (χειμερινή στολή) (3 τεμάχια έκαστος) 264 

Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοικτού 
κυανού (θερινή στολή)(3 τεμάχια έκαστος) 264 
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4. 

ΥΠΟΔΥΤΕΣ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
2018-2019 

Υποδύτης κλασικός (με μακριές χειρίδες) χρώματος 
ανοικτού κυανού (χειμερινή στολή) (3 τεμάχια έκαστος) 771 

Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοικτού 
κυανού (θερινή στολή) (3 τεμάχια έκαστος) 771 

5. 

ΠΗΛΗΚΙΑ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ  
2018-2019 

 

Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου χειμερινής στολής  
(2 τεμάχια έκαστος) 176 

Πηλήκιο χρώματος λευκού θερινής στολής  
(1 τεμάχιο έκαστος) 88 

Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού θερινής στολής  
(1 τεμάχιο έκαστος) 88 

6. 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
2018-2019  

 

Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου χειμερινής στολής 
(1 τεμάχιο έκαστος) 257 

Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού θερινής στολής  
(1 τεμάχιο έκαστος) 257 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΙ – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
2018-2019 

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), σε περίπτωση που οι δόκιμοι υφίστανται 
πρακτική εκπαίδευση ή τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) 
όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες ,σε περίπτωση που 
βρίσκονται στις σχολές τους. 

 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 (Νικ. Καζαντζάκη 36, Ρέθυμνο τ.κ. 74132)  
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, 
κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. 

Α3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
 Αστυνομική Ακαδημία  

(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και (Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, ΤΚ 56224, 
Εύοσμος Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση που οι δόκιμοι υφίστανται 
πρακτική εκπαίδευση ή  τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), 
όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, σε περίπτωση που 
βρίσκονται στις σχολές τους. 

 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 (Νικ. Καζαντζάκη 36, Ρέθυμνο τ.κ. 74132) 
Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για 
τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την Σχολή Αστυφυλάκων. 
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Α4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
α. Έως τρεις (3) μήνες, για τις θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-

φούστα) 
β. Έως πέντε (5) μήνες, για τις χειμερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-

φούστα) 
των Δοκίμων Αστυφυλάκων από την ημερομηνία λήψης μέτρων αυτών. 

Α.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

2. 
 
 

ΣΤΟΛΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ  
2018-2019 

 

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 θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-

φούστα) 
β. Έως τέσσερις (4) μήνες, για τις χειμερινές στολές (χιτώνιο-

περισκελίδα-φούστα) 
των Δοκίμων Υπαστυνόμων, από την ημερομηνία λήψης μέτρων αυτών. 

Β.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

3. 

ΥΠΟΔΥΤΕΣ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ  
2018-2019 

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). 

Γ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
α. Έως δύο (2)  μήνες, για τις θερινές στολές  (θερινοί υποδύτες).  
β. Έως τέσσερις (4) μήνες, για τις χειμερινές στολές (χειμερινοί 

υποδύτες) 
των Δοκίμων Υπαστυνόμων, από την ημερομηνία λήψης μέτρων των 
υποκαμίσων.  

Γ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

4. 

ΥΠΟΔΥΤΕΣ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
2018-2019 

 

Δ1. ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: 
 Αστυνομική Ακαδημία  

(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και  
 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, ΤΚ 

56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που οι δόκιμοι 
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υφίστανται πρακτική εκπαίδευση ή  
 τα Τ.Δ.Α. όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, σε περίπτωση 

που βρίσκονται στις σχολές τους, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται 
ανωτέρω.  

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 με αυτήν. 

Δ3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
 Αστυνομική Ακαδημία  

(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και  
 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, ΤΚ 

56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που οι δόκιμοι 
υφίστανται πρακτική εκπαίδευση και  

 τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι 
Αστυφύλακες, σε περίπτωση που βρίσκονται στις σχολές τους, όπως 
αυτά αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για τον 
ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την Σχολή Αστυφυλάκων. 

Δ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
α. Έως τρεις (3) μήνες, για τις θερινές στολές (θερινοί υποδύτες) 
β. Έως πέντε (5) μήνες, για τις χειμερινές στολές (χειμερινοί υποδύτες) 

των Δοκίμων Αστυφυλάκων, από την ημερομηνία λήψης μέτρων των 
υποκαμίσων. 

Δ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

 
 

5. 

ΠΗΛΗΚΙΑ 
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ  
2018-2019 

 

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 με αυτήν. 

Ε3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής). 

Ε4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
α. Έως δύο (2)  μήνες, για τις θερινές στολές  (θερινά πηλήκια) 
β. Έως τέσσερις (4) μήνες, για τις χειμερινές στολές(χειμερινά 
πηλήκια) 
 των Δοκίμων Υπαστυνόμων, από την ημερομηνία λήψης μέτρων των 
πηληκίων. 

Ε.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

6. 

ΠΗΛΗΚΙΑ  
ΔΟΚΙΜΟΙ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
2018-2019 

ΣΤ1.ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: 
 Αστυνομική Ακαδημία  
   (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και  
 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, ΤΚ 
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 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που οι δόκιμοι 
υφίστανται πρακτική εκπαίδευση ή  

 Τα Τ.Δ.Α. όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, σε περίπτωση 
που βρίσκονται στις σχολές τους, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται 
ανωτέρω. 

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 με αυτήν. 

ΣΤ3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
 Αστυνομική Ακαδημία  
  (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, 13 671, Αχαρνές Αττικής) και  
 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, ΤΚ 

56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που οι δόκιμοι 
υφίστανται πρακτική εκπαίδευση και  
 τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι 

Αστυφύλακες, σε περίπτωση που βρίσκονται στις σχολές τους, όπως 
αυτά αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για 
τον ακριβή τόπο με έγγραφη ειδοποίηση από την Σχολή Αστυφυλάκων. 

ΣΤ4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
α. Έως τρεις (3) μήνες, για τις θερινές στολές (θερινά πηλήκια) 
β. Έως πέντε (5) μήνες, για τις χειμερινές στολές (χειμερινά πηλήκια) 
 των Δοκίμων Αστυφυλάκων, από την ημερομηνία λήψης μέτρων των 
πηληκίων. 

ΣΤ.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών. 

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

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η αναθεση και εκτελεση της συμβασης διεπεται απο την κειμενη νομοθεσια και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

1. Τις διατάξεις : 

- Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), ως ισχύει.  
- Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου 

τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-45), ως 

ισχύει. 
- 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), ως ισχύει. 

- Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), ως ισχύει. 

- Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄-248), ως ισχύει. 
- Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄-266), ως ισχύει. 
- Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα», που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98), ως ισχύει. 
- Του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’-153), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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- 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) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- 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), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄-107). 

- Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’-120), ως ισχύει. 

- 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), ως ισχύει. 

- 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), ως ισχύει. 

- Των άρθρων 1 και 2 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), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν.  4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄- 85), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’-143), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ -147), ως ισχύει. 

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

- Του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄-241), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων» (Α΄-213), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-281), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (Α΄-34), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ - 145), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄- 159). 
- Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’- 160). 
- 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), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄-64), ως ισχύει. 

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

 
2. Τις αποφάσεις: 

- Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού 
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
(B΄-1209), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 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 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει. 
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- Υπ’ αριθ. 20977 από 23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
‘’Δικαιολογητικα για την τηρηση των μητρωων του Ν.3310/2005’’ (Β΄-1673), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους 
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄-266), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. Υ56 από 29-08-2018 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» 
(Β΄-3715). 

- Υπ’ αριθ. 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), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - Οικονομικών «Καθορισμός 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 (Α’ 147)» ( Β΄-969), ως ισχύει.   

- Υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 02-04-2017 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-1355), ως 
ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄-1924), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄-1781), ως 
ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/2/243-β΄ απο 27-09-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αν. Υπουργού Εσωτερικών επί 
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-3470), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/52 από 03-01-2019 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2018 – 2019», όπως ισχύει 
(ΑΔΑ:Ω9ΜΘ46ΜΚ6Π-Ι1Λ), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/40 από 23-11-2018 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη «Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών -
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, για την "Προμήθεια ατομικών εφοδίων  στους φοιτούντες 
των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά  τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022 και την προμήθεια στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων 
εισερχομένων προς φοίτηση τα εκπαιδευτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»  (ΑΔΑ: 
ΩΘΜ546ΜΚ6Π-ΧΣ7). 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/58 από 18-01-2019 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη «Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών -
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, για την "Προμήθεια ατομικών εφοδίων  στους φοιτούντες 
των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά  τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022 και την προμήθεια στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων 
εισερχομένων προς φοίτηση τα εκπαιδευτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»  (ΑΔΑ: 
6ΦΜΗ46ΜΚ6Π-ΘΣ8). 

- Υπ’ αριθ.  8045/22/317-1 από 12-01-2019 του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Α.Ε.Α «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» (ΑΔΑ:ΩΩ5Σ46ΜΚ6Π-ΔΥ8, ΑΔΑΜ:19REQ004325217) 
 

3.  Τα έγγραφα: 

- Υπ’ αριθ. 9707/18/2658302 από 31.12.2018 της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: «Αίτημα 
ανάληψης υποχρέωσης προμήθειας στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και των 
πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων εισερχομένων προς φοίτηση το 
εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.» (ΑΔΑΜ:18REQ004294841) 

- Υπ’ αριθ. 9707/19/314321 από 11.2.2019 της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: «Αποστολή 
Πρακτικού Επιτροπής Κατάρτισης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών –Αξιολόγησης Τεχνικών 
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Προσφορών, για την "Προμήθεια ατομικών εφοδίων των σπουδαστών των Σχολών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, που θα καταταγούν προς φοίτηση τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 και την προμήθεια στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων 
εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 και αυτών που θα εισέλθουν το έτος 
2019-2020" »,  περί διαβίβασης του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

- Υπ΄ αριθ. 1766/19/339400 από 14.2.2019 της Διεύθυνσης Προμηθειών με θέμα: «Προμήθεια 
στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και των πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων 
και Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019» . 

- Υπ’ αριθ. 9707/19/372505  από 19.2.2019 της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: «Προμήθεια 
στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και των πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων και 
Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019». 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Τα δικαιολογητικά των προσφορών που οφείλονται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, 
κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα, κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Προμηθειών/Α.Ε.Α. που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29-03-2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) την 01-04-2019.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 72414. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  www.astynomia.gr  στην διαδρομή : Οδηγός του Πολίτη ► Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ► 
2019. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
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14:00΄ 
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των 
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης είναι τα ακόλουθα : 
1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ Ε.Ε.Ε.Σ.] και η παρούσα διακήρυξη, 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή τους, εκτελούνται με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων 
αποκλειστικά μέχρι και την 15-04-2019 και ώρα 14:00΄ και μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
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, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή 
με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο δεν θα εξετάζονται. 

Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – 
πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
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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. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙII της παρούσας. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε : 

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τη σύναψη Δημοσιών 
Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
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Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ 
του συμμετέχοντος, το αναλογούν ποσό της οποίας 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 
κατωτέρω και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ :  
 

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 2018-2019 114.108,00 € 2.282,16 

2. ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 2018-2019 39.160,00 € 783,20 

3. 
ΥΠΟΔΥΤΕΣ  

ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ  
2018-2019 

19.360,00€ 387,20 

4. 
ΥΠΟΔΥΤΕΣ  

ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ  
2018-2019 

33.924,00 € 678,48 

5. 
ΠΗΛΗΚΙΑ  

ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ  
2018-2019 

9.856,00€ 197,12 

6. 
ΠΗΛΗΚΙΑ 

ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
2018-2019 

13.364,00€ 267,28 

ΣΥΝΟΛΟ 229.772,00 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης και στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν τηρεί τις 
υποχρεωσεις της παραγραφου 1 εδ. β΄ του αρθρου 130 του Ν. 4412/2016, ως ισχυει.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους : 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  
στους διαχειριστές. 

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή / και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ή / και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄-
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελεγχους. Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

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

(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, 

(β) εάν 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 εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν 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 2.2.7.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό 
αντικείμενο. 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 Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος 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.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν : 

(α) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,   
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(β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης 
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών, αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων 
Φορολογικών Δηλώσεων), από τους οποίους 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  του τμήματος ή του αθροίσματος των 
τμημάτων της Σύμβασης για τα οποία συμμετέχει που προκύπτει από την παρούσα διακήρυξη. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής, χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς :  

α) Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης,  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι, 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 
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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 – παραγραφος Γ΄), οτι θα στηριχτει σε τριτους 
(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 το 
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 
στηριχτεί 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, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 
της παρούσας θα πρέπει, να σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη 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 το 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 στηριχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 
παραγράφου 3.2 στον προσωρινό ανάδοχο κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και εντός των 
προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που 
βεβαιώνουν, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για τους 
ημεδαπούς οικονομικοί φορείς, ως ορίζεται ειδικότερα στην περίπτωση (β) της παραγράφου Β.1. της 
παρούσης. 

Ειδικότερα :  

1) Για το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις 
δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του N. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, 
δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο με 
ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

2) Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του ν. 4412/2016.  

3) Η ένορκη βεβαίωση που προσκομίζεται σε αντικατάσταση και μέχρι την έκδοση του 
πιστοποιητικού της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
(πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ), μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
μέχρι την προσκόμισή της μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο 
(δηλαδή ακόμα και κατόπιν της πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή των εν 
λόγω δικαιολογητικών) αρκεί στο περιεχόμενό της να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις 
επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5), όπως έχουν δηλωθεί στο χωριστά 
υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. από πλευράς των άλλων φορέων. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικός 
φάκελος επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 

Επισημαίνεται για τους ελληνικούς οικονομικούς φορείς ότι, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) ο επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή το ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής], 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να δίνεται από το φορέα 
αρνητική απάντηση στην ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής] της παραγράφου Α “Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα” του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ. “Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα”, καθόσον 
διαφορετικά αποκρύπτεται η επόμενη παράγραφος ε΄, η οποία χρήζει συμπλήρωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περιπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για 
τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό 
διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών 
που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι μαζί με τα αντίστοιχα που θα καλύπτουν τον χρόνο της έγγραφης ειδοποίησης κατά την 3.2 
της παρούσης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
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πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο TAXISnet. 

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 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περιπτωση β΄ της παραγραφου 2.2.3.3, 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περιπτωση β΄ της παραγραφου 2.2.3.3.. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς και  

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτηματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) την βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, με ημερομηνία 
έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.2, έγγραφη ειδοποίηση στον 
προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και  
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β) τους απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση 
να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επισήμους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής,  ήτοι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού. 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας των ειδών εκάστου τμήματος. 
Προσφορά που θα αφορά μέρος της ποσότητας των ειδών τμήματος, θα απορρίπτεται. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ως ισχύει, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθμ. 56902/215 
Υπουργική Απόφαση  από 19-05-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (Ε.Ε.) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Φ.Ε.Κ. Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα :  

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγομένου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εάν η οικονομική προσφορά 
δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στο Σύστημα, για την υποβολή της, ισχύουν τα οριζόμενα 
της παραγράφου 2.4.4.. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω : 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί / 
παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
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ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 
των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και τα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και το  
αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. 

 Ακολούθως, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 
Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ.» και τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml του συγκεκριμένου 
Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

 Στη συνέχεια 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. Το 
αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση 
κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ. 
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.  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79Α, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

 Ακολούθως το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες  προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  τμήμα της Σύμβασης 
υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της Σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. 

Ο οικονομικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 
καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας διακήρυξης, θα 
δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από 
αυτούς.   

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  

 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 στην παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 
4412/2016, από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών) 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 παράξει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

 Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα συμπληρωθεί η τιμή 
προσφοράς, ανά τμήμα, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, στον τόπο 
παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 
Διακήρυξης. Η τιμή προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για κάθε 
τμήμα, θα ταυτίζεται με την αντίστοιχη που θα δηλωθεί στην τελευταία γραμμή του 
υποδείγματος οικονομικής προσφοράς για έκαστο τμήμα, με τίτλο συνολική οικονομική 
προσφορά, του Παραρτήματος IV . 

 Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται να επισυνάψει αρχείο .pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο οποίο θα αναλύει την τιμή προσφοράς 
του, σε επιμέρους τιμές των ειδών που αποτελούν το τμήμα για το οποίο υποβάλει προσφορά.   

 Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται επί της συνολικής τιμής προσφοράς 
έκαστου τμήματος της Σύμβασης, ως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3. 

 

Α. Τιμές 

- Οι τιμές προσφοράς δίνονται σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, στον τόπο 
παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται, από το Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές » της 
παρούσας Διακήρυξης.   
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- Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα. 

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως ορίστηκαν στην 
παρούσα Διακήρυξη και σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες :  

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και   

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο προαναφερόμενο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 
Β. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να δηλώσουν 
με την οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση, και δεν απαιτείται θεώρηση. 
- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
 
Γ.  Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση υπό μορφή αρχείου .pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής που περιγράφονται 
στην παράγραφο 5.1, με τον οποίο επιθυμούν να γίνει η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους 
ανατεθεί η Σύμβαση. 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει στην οικονομική του προσφορά ότι επιθυμεί τη χορήγηση 
έντοκης προκαταβολής (μέχρι του ποσοστού 50 %) θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές ποσοστό αυτής. 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό τρόπο 
πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση θα πληρωθεί με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) 
της συμβατικής αξίας του τμήματος/τμημάτων για τα οποία του ανατέθηκε η Σύμβαση, μετά την 
Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρουσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια : 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
περί ώρα 10:00’. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα :    

α) 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.  

β) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση  τεχνικών προσφορών. Η 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 2.4.3.1 
της παρούσας 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 τεχνικών προσφορών των υποβληθέντων φακέλων τεχνικών προσφορών που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.2 της παρούσας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Τεχνικών Προσφορών γνωμοδοτεί προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής ως προς 
την αποδοχή ή μη των τεχνικών προσφορών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Σημειώνεται ότι, 
δεν εξετάζονται υπομνήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων επί των δικαιολογητικών 
συμμετοχής / τεχνικών προσφορών άλλων υποψηφίων, τα οποία αποστέλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή, με διαφορετική διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.3. 
της παρούσας και μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών. 

γ) 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 πρόσκληση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, 
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δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση 
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.     

δ) 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.) προβαίνει 
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Εάν οι 
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ.) και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

ε) Έκδοση απόφασης. Στη συνέχεια εκδίδεται, από την αναθέτουσα αρχή, Απόφαση με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), εντός 
τιθεμένης προθεσμίας 10 έως 20 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται και εντύπως (εντός σφραγισμένου φακέλου), 
κατά περίπτωση, από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν : 

i)  Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
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ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό επί τοις εκατό και ως εξής : ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζομένου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το 
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. και μόνον στην περίπτωση της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι : 
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(α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

• Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

• Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την Α.Ε.Π.Π.. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή 
η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, ως ισχύει το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της Σύμβασης, προ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙII της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός Φ.Π.Α..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙII της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
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των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.7.2 της παρούσας.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπου του υπεργολάβου, ελέγχεται με την εξέταση του 
Ε.Ε.Ε.Σ. που υποχρεωτικά υποβάλλεται χωριστά από αυτόν. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών που 
περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα (υποέργο) της παρούσας. 

 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 

με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 § 1 περ. δ’ του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.1. της παρούσας, και 
την καταβολή του υπολοίπου, είτε μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών που 
περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα (υποέργο), με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., με το πρωτόκολλο παραλαβής, κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α., μετά την οριστική παραλαβή. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4  και 5 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Η πληρωμή θα γίνεται από τον υπεύθυνο λογαριασμού του σχετικού έργου της Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση 
ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, τα σχετικά δικαιολογητικά-
παραστατικά πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 , που τον αφορούν, στην Δ/νση 
Προμηθειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών 
πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ «Προσαρμογη της ελληνικης νομοθεσιας στην οδηγια 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» του Ν.4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 1043, Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης (τέως 07-410 'Ελληνική Αστυνομία')», ΑΛΕ 2410902001 «Αγορές ειδών 
υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού», του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 2019. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις :  
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α)Κράτηση 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. 
β)Κράτηση 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

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

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (γ’, δ’ και ε’) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), ήτοι 4%. 

5.1.3. 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. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν : 

α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών/υπηρεσιών – Αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπομένου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του N. 4412/2016, ως 
ισχύει,  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο που περιγράφεται στο Παράρτημα 
Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «Τεχνικές 
Προδιαγραφές». Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους : (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι / Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
(πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγραφως εξεταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Το αποτελεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελεσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της παράδοσης των υλικών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 



 

Υπ’ αριθ. 4/2019  Διακήρυξη/Α.Ε.Α. Σελίδα 43 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση 

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

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

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

(όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές»). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό αρχείο με 
τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ειδικοί όροι  
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 
2. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική προμήθεια των προς προμήθεια ειδών και 

δικαιούται να τα προμηθευτεί ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του 
λόγου στους συμμετέχοντες. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του 
συνόλου της αμοιβής του ανάδοχου. 

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

5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων 
(πλην ΦΠΑ), τελών κλπ. 

6. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ..................................................................... Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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 εταιρείας: της Εταιρείας με την επωνυμία 
…..……….. οδός …………. αριθμός … Τ.Κ. ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: 
των Εταιρειών α)…….….... οδός............................. αριθμός.................Τ.Κ.………………, 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………….. 
β)……….…………οδός.............................αριθμός.................Τ.Κ.………………,Α.Φ.Μ……………., 
γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,Τ.Κ.……………, 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 
#...................# ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 10-05-2019, (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών) με αντικείμενο την προμήθεια  στολών (συμπεριλαμβανομένων 
των υποδυτών και των πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων 
προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τη με αριθμό 4/2019 διακήρυξή σας, και  
ειδικότερα για το τμήμα  ….……….. με εκτιμώμενη αξία άνευ Φ.Π.Α.  #...................# ευρώ ή για τα 
τμήματα  (αναφέρονται τα τμήματα για τα οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά)  με 
συνολική εκτιμώμενη αξία άνευ Φ.Π.Α. #...................# ευρώ . 
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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 την ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., 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) 
 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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 εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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 10-05-2019 με αντικείμενο την προμήθεια  στολών 
(συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και των πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων 
Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 εκτιμώμενης αξίας 
#229.772,00# € σύμφωνα με τη με αριθμό 4/2019 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. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................    Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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 {σημ: Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ……………………….. ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιρειών:  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………, 

β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………, 

γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………… κοκ, 

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 τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής 
ευρώ........................., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. σύμβαση, που υπέγραψε μαζί σας 
η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… {σημ: συμπληρώνεται το 
αντικείμενο του διαγωνισμού} (αρ. Διακήρυξης …../…… {σημ: συμπληρώνεται ο αριθμός διακήρυξης 
}) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.  

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 εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς. 

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 Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2018-2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

 Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 8 χειμερινή" [1 

χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 

(άνδρες)] 

204 

    

 Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 8  χειμερινή" [1 
χιτώνιο & 1 φούστα 

(γυναίκες)] 

53 

    

Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 8 θερινή" [1 

χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 

(άνδρες)] 

204 

    

Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 8 θερινή" [1 

χιτώνιο & 1 φούστα 
(γυναίκες)] 

53 

    

 Στολή εξωτερικής 
υπηρεσίας - 
πρακτικής 

εκπαίδευσης "υπ' 
αριθ. 8α χειμερινή" 

[1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 

(άνδρες)] 

204 

    

Στολή εξωτερικής 
υπηρεσίας - 
πρακτικής 

εκπαίδευσης "υπ' 
αριθ. 8α χειμερινή" 

[1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 
(γυναίκες)] 

53 

    

Περισκελίδες θερινής 
στολής εξωτερικής 

υπηρεσίας - 
πρακτικής 

εκπαίδευσης "υπ'  
αριθ. 8α" [2 τεμάχια 

έκαστος (άνδρες - 
γυναίκες)] 

514 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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2.ΣΤΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 2018-2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

 Στολή εξόδου & 
δεξιώσεων "υπ' 

αριθ. 1 χειμερινή" 
[1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 

(άνδρες)] 

63 

    

 Στολή εξόδου & 
δεξιώσεων "υπ' 

αριθ. 1 χειμερινή" 
[1 χιτώνιο & 1 

φούστα (γυναίκες)] 

25 

    

Στολή εξόδου & 
δεξιώσεων "υπ' 

αριθ. 1 θερινή" [1 
χιτώνιο & 2 

περισκελίδες 
(άνδρες)] 

63 

    

Στολή εξόδου & 
δεξιώσεων "υπ' 

αριθ. 1 θερινή" [1 
χιτώνιο & 2 

φούστες 
(γυναίκες)] 

25 

    

 Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 2 χειμερινή" 

[1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 

(άνδρες)] 

63 

    

Στολή εξόδου "υπ' 
αριθ. 2 χειμερινή"  

[1 χιτώνιο & 1 
περισκελίδα 
(γυναίκες)] 

25 

    

Περισκελίδες 
θερινής στολής 

εξόδου "υπ' αριθ. 2" 
[2 τεμάχια έκαστος 

(άνδρες)] 

126 

    

Περισκελίδα 
θερινής στολής 

εξόδου "υπ' αριθ. 2" 
[1 τεμάχιο έκαστη 

(γυναίκες)] 

25 

    

Φούστα θερινής 
στολής εξόδου "υπ' 
αριθ. 2" [1 τεμάχιο 

έκαστη] 

25 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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3. ΥΠΟΔΥΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 2018-2019  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

Υποδύτης 
χρώματος λευκού 

με κλασικό 
περιλαίμιο 

(χειμερινή στολή 
εξόδου-δεξιώσεων) 

(2 τεμάχια 
έκαστος)  

176 

    

Υποδύτης 
χρώματος λευκού 
χωρίς περιλαίμιο 

(θερινή στολή 
εξόδου-δεξιώσεων)  

(2 τεμάχια 
έκαστος) 

176 

    

Υποδύτης κλασικός 
(με μακριές 

χειρίδες) χρώματος 
ανοικτού κυανού 
(χειμερινή στολή) 

(3 τεμάχια 
έκαστος) 

264 

    

Υποδύτης με 
βραχείες χειρίδες, 

χρώματος ανοικτού 
κυανού (θερινή 

στολή)(3 τεμάχια 
έκαστος) 

264 

    

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

 

4. ΥΠΟΔΥΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 2018-2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

Υποδύτης κλασικός 
(με μακριές 

χειρίδες) χρώματος 
ανοικτού κυανού 
(χειμερινή στολή) 

(3 τεμάχια 
έκαστος) 

771 

    

Υποδύτης με 
βραχείες χειρίδες, 

χρώματος ανοικτού 
771 
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κυανού (θερινή 
στολή)(3 τεμάχια 

έκαστος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

 

 

 

5. ΠΗΛΗΚΙΑ  ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 2018-2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

Πηλήκιο χρώματος 
βαθυκύανου 

χειμερινής στολής 
(2 τεμάχια 
έκαστος) 

176 

    

Πηλήκιο χρώματος 
λευκού θερινής 

στολής (1 τεμάχιο 
έκαστος) 

88 

    

Πηλήκιο χρώματος 
γκρι κυανού 

θερινής στολής (1 
τεμάχιο έκαστος) 

88 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

 

 

6. ΠΗΛΗΚΙΑ  ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 2018-2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

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

Πηλήκιο χρώματος 
βαθυκύανου 

χειμερινής στολής 
(1 τεμάχιο 
έκαστος) 

257 

    

Πηλήκιο χρώματος 
γκρι κυανού 

θερινής στολής (1 
τεμάχιο έκαστος) 

257 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)  

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να συνταχθεί μέσω της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε στη σχετική απάντηση των συμμετεχουσών εταιρειών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – 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 στην  παρούσα 
διακήρυξη σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως του αναδόχου και  της 
αρμόδιας υπηρεσίας: α) για τη λήψη μέτρων, β) για την διενέργεια δοκιμών (πρόβες) των στολών 
και των λοιπών ενδυμάτων και γ) για την παράδοση των υπό 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 και  οι φούστες 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 Προστασίας του Πολίτη 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. 



 
                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 101 
Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ 

 
 
 
 

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 κου-
μπιά, τις επωμίδες και τα επιρράματα. 

2.  Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της ο-
σφύος. 

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 εσωτερικό, 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 ελαφρώς κυκλικά, φέ-
ρουν δε κατά το μέσο, διπλή πτυχή, που έχει ολικά πλάτος 7 εκατ. και ορατό 
πλάτος 35 χιλ. Τα θυλάκια αυτά είναι διαστάσεων 13Χ17 εκατ. περίπου και 
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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 καλύ-
πτονται 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 ανά-
λογο των απαιτουμένων για την κάλυψη των γλουτών. 

7.  Οι επωμίδες, κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα, έχουν πλάτος 5 εκατ. 
και εσωτερικά είναι φοδραρισμένες. Το εξωτερικό άκρο είναι μόνιμα ραμμέ-
νο στη ραφή που συνδέει τις χειρίδες με τα προστέρνια και το εσωτερικό 
που καταλήγει σε αιχμή φέρει κομβιοδόχη (κουμπότρυπα), για τη σύνδεση 
της με κουμπί διαστάσεων 16 χιλ. που είναι ραμμένο επί του ώμου, σε ανά-
λογη απόσταση από την εξωτερική άκρη του περιλαίμιου και κατά τρόπο, 
ώστε να μην καλύπτεται από αυτό.   

8.  Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων 
ανάλογα με τη σωματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυ-
γίων του προσθίου ανοίγματος του χιτωνίου (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 εξωτερι-
κά, τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου Αστυφύλακα. 

9.  Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με 
ραφές επενδεδυμένες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελια-
σμένο). 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 λεπτά 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 μέ-
σο της δεξιάς χειρίδας και σε απόσταση έξι (6) εκατ. από το σημείο συρρα-
φής 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. 
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Είναι όμοιο κατά τον τύπο και το σχέδιο ραφής, με το αντίστοιχο χιτώνιο της χει-
μερινής στολής, με τη διαφορά ότι, κατασκευάζεται από ύφασμα θερινό χρώμα-
τος γκρι κυανού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 

 

Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 8α χειμερινής στολής ε-
ξόδου και εξωτερικής Υπηρεσίας- Πρακτικής εκπαίδευσης 

 
1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, βαθυκύανου χρώματος 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρί-
δες μετά των ακροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τα κουμπιά και τις επωμί-
δες. 

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 ε-
μπρόσθιο μέρος με ανοξείδωτη 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 ε-
μπρόσθια 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 ο-
ποία κουμπώνουν στο άλλο φύλλο εσωτερικά και σε αντίστοιχες κομβιοδό-
χες που κατασκευάζονται σε πρόσθετο λεπτό ομοιόχρωμο ύφασμα του αρι-
στερού 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 φέρονται τα επιρράμματα του Δοκίμου Αστυφύλακα. 

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 βαμβακερό 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 ε-
κατ. Οι χειρίδες στο σημείο συρραφής τους με τις ακροχειρίδες φέρουν δύο 
αναδιπλώσεις (κουφόπιετες), εσωτερική και εξωτερική μήκους 15-20 εκατ. 
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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 τρία πλεκόμενα μεταξύ τους λεπτά κορ-
δόνια, εκ των οποίων 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 μέ-
σον της δεξιάς χειρίδας και σε απόσταση έξι (6) εκατ. από το σημείο συρρα-
φής 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 κνή-
μης, 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 τμήμα του ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε 
κομβιοδόχες, που βρίσκονται σε εσωτερική πτύχωση του αριστερού ανοίγ-
ματος χωρίς να αποκλείεται και τοποθέτηση 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. όπι-
σθεν 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 σχηματί-
ζουν 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 
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20 μοιρών με την έναντι εξωτερική ραφή της και ένα όμοιο όπισθεν και δε-
ξιά, 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 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 γραμ-
μές 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) ο-
πίσθιο, 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 εξασφαλίζεται η μονιμότη-
τα 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 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. 

 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 ακρο-
χειρίδες έχουν μέγιστο πλάτος 6 εκατ. και για τη σύνδεση των ελεύθερων 
άκρων τους, στην μεν εξωτερική πλευρά ράβεται κουμπί, στη δε εσωτερική 
κατασκευάζεται κομβιοδόχη. 
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7. 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 ακροχειρί-
δες 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 ενισχύεται 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 ισά-
ριθμες 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 (ε-
σωτερικές 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. 
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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 «ρε-
βέρ» 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 μονιμότητα της μορφής τους. 

 Στηρίζονται σε θηλιά από το ίδιο ύφασμα που είναι ραμμένη στο σημείο της 
μανικοκόλλησης και κουμπώνουν στο ύψος του περιλαίμιου με κουμπί. Το 
πλάτος των επωμίδων είναι περίπου 5 εκατ. στη βάση και 4 εκατ. στο ύψος 
του κουμπιού και το μήκος ανάλογο 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 σκού-
ρο χρώμα από αυτό του υποδύτη και η κλωστή με την οποία ράβονται είναι 
της ίδιας απόχρωσης με αυτή του υφάσματος. 

 

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

 
1. Κατασκευάζονται από ύφασμα της αντίστοιχης χειμερινής και θερινής στο-

λής 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 ο-
ποίο παρουσιάζει ελαφρά έλλειψη 1 εκατ. από τον κάτωθι αυτού κολουρο-
κωνικό 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 ε-
κατ. και στο οπίσθιο 5 εκατ. με διαμόρφωση ανάλογη στα πλάγια. Οι ανα-
γκαίες ραφές του δακτυλίου, τοποθετούνται στο οπίσθιο τμήμα και ουδέ-
ποτε στο εμπρόσθιο, όπου τοποθετείται το εθνόσημο. Κατά τη ραφή κα-
λύμματος και δακτυλίου και μεταξύ αυτών, τίθεται λεπτό φιλέτο πλάτους 1-
2 χιλ. από το ίδιο ύφασμα. Στο εσωτερικό του πηληκίου τοποθετείται σωλή-
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νας 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 ενι-
σχύεται με ναστόχαρτο. Εξωτερικά η στεφάνη του διαζώματος περιβάλλε-
ται με ταινία, πλάτους 4 εκατ. χρώματος μαύρου μάλλινη. 

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 χρώ-
ματος και στην άνω με μαύρο (λουστρίνι). Στο άκρο του γείσου, ράβεται 
παράρραμα από μαύρη στιλπνή πλαστική ύλη (λουστρίνι), πλάτους 4 χιλ.  

5. Επί του γείσου του πηληκίου δεν φέρεται κανένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό. 

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

7. Το πηλήκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με μετάξινη φόδρα και καναβά-
τσο, 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 πηληκίου. 

 

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 χειμε-

ρινό χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 στολής των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων, όπως 
παραπάνω περιγράφεται, η ειδικότερη 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. 
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Χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στολής εξόδου 

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

 
Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 8α χειμερινής στολής εξόδου 
και εξωτερικής 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 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. 

4. Στο άνω μέρος της φούστας, ράβεται περιφερειακά ζώνη, πλάτους 3 εκατ., 
τύπου UNFORM, από το ίδιο ύφασμα. Στη ζώνη των θερινών φουστών ε-
πιρράπτονται 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 ανοίγμα-
τος αυτού κλείνει με κατάλληλη πόρπη. 

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

7. Εσωτερικά, στο ύψος του κάτω άκρου της ζώνης ράβεται περιμετρικά φό-
δρα σατέν, χρώματος μπλε σκούρο, η οποία φόδρα στο κατώτερο μέρος της- 
που φθάνει σε απόσταση 3 εκατ. πριν από το άκρο της φούστας- αναδι-
πλώνεται εσωτερικά με ραφή. Η αναδίπλωση αυτή είναι 4 εκατ.  
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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 περι-
σκελίδες των Ανδρών Δοκίμων Αστυφυλάκων. 

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

3. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνή-
μης, χωρίς αναδίπλωση (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 ανοίγ-
ματος 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. όπι-
σθεν 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 σχηματί-
ζουν 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 δε-
ξιά, με πτερύγιο, το οποίο κουμπώνει με εξωτερικό κουμπί. Στο εμπρόσθιο 
δεξιό φύλλο, φέρει μικρό εσωτερικό θυλάκιο ωρολογίου. 
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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 κατώτερο 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 των υπ’ αριθμ. 8 και 8α χειμερινών στολών. 

 
1. Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με τον αντί-

στοιχο υποδύτη των ανδρών Δοκίμων Αστ/κων, όπως παραπάνω περιγρά-
φεται, 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 κα-
τασκευή 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 υποσιάγωνο 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 ύ-
ψος μπροστά (σέλο) 75 χιλ. και πλάγια συνεχίζει προς τα πίσω με ελαφρά 
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ελλειψοειδή περίμετρο, που καταλήγει σε ραφή ύψους 9 εκατ. Στο άνω ανα-
διπλούμενο 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 οπί-
σθιο 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 ε-
μπρόσθιο τμήμα, όπου και ράβεται το εθνόσημο του Σώματος. 

 Η στεφάνη είναι κατάλληλα στριφωμένη. 

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

7. Το πηλήκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με κατάλληλη φόδρα σε όλη την 
επιφάνεια του καλύμματος και διαζώματος. Στη φόδρα του ωοειδούς επικα-
λύμματος ράβεται ζελατίνη στην οποία σχηματίζεται θήκη διαστάσεων 7Χ3 
εκατ. όπου τοποθετείται κάρτα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυ-
μο 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 μαύ-
ρου και πλάτους 3-5 εκατ.  

9. Ο γείσος δεν φέρει κανένα διακριτικό. 

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

 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ 

Η λήψη μέτρων και η παράδοση των στολών (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-
υποδύτης-πηλήκιο), θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του 
αναδόχου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
όπου εκπαιδεύονται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες (Τ.Δ.Α. Κομοτηνής – Διδυμοτείχου - 
Ρεθύμνου). Σε περίπτωση που οι δόκιμοι υφίστανται πρακτική εκπαίδευση, η 
λήψη μέτρων και η παράδοση των στολών θα πραγματοποιηθούν στις εγκατα-
στάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101-13671 Αχαρναί) ή 
στης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 326. Τ.Κ. 
56224 Εύοσμος Θες/νίκης).   
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Ο χρόνος παράδοσης των στολών (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδύτης-
πηλήκιο) καθορίζεται έως τρεις (3) μήνες για τις θερινές και πέντε (5) μήνες για 
τις χειμερινές στολές, από την ημερομηνία λήψης μέτρων αυτών. 

 

Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 
1. Μερίδα-Δειγματοληψία 

1.1 Μερίδα. 
     

Όλη η ποσότητα αποτελεί μία (1) μερίδα και παραλαμβάνονται μακροσκο-
πικά χωρίς έκπτωση 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-υποδύτης-πηλήκιο) και δύο (2) 
θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα- υποδύτης -πηλήκιο). Οι 
παραπάνω στολές αποτελούν τα δείγματα-αντιδείγματα μακροσκοπι-
κού ελέγχου, τα οποία η Επιτροπή συγκρίνει με την παρούσα Προδια-
γραφή για τα εξής: 

 

α) Ο χρωματισμός και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να συμφωνεί με 
την παρούσα Προδιαγραφή. 

 
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-υποδύτης-πηλήκιο) 
(Δείγμα) και τη μία (1) από τις δύο θερινές στολές (χιτώνιο-
περισκελίδα-φούστα-υποδύτης-πηλήκιο) (Δείγμα) στο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πα-
ράρτημα Αθηνών (πρώην ΕΤΑΚΕΙ τηλ.210 9234932) για χημικό έλεγχο 
των υφασμάτων, από τα οποία έχουν κατασκευαστεί, ενώ οι υπόλοιπες 
(Αντίδειγμα) παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια 
όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.  
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Σημειώνεται ότι, το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων επιβα-
ρύνει τον προμηθευτή, καθώς επίσης και τα δείγματα-
αντιδείγματα, καθότι αντικαθίστανται και προσκομίζονται επι-
πλέον της συνολικής ποσότητας.  

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με τις προσφορές τους να επισυνά-
ψουν κατάσταση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής τους. 

 

 
Αθήνα,   17  Δεκεμβρίου   2018 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
                        Ευγενία ΓΟΝΙΔΑΚΗ                                1. ΠΙΤΣΙΝΗΣ Ιωάννης                
                             Αστυνόμος Α΄                                         Υπαστυνόμος Β΄ 
 
 
 
                                                                                         2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Περικλής 
                                                                                                     Αστυνόμος Β΄ 
 
 
 
                                 3. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
                                                                                                   Υπαστυνόμος Α΄ 
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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 : 
 

Α/Α 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  

 
Α/Α 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 
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9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  

ΕΝ 1049-2  Στημόνι 34 (δίκλωνες) 

 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 Λέ-

κιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 ii. Στο νερό 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέ-

κιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 
iii. Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλι-

κό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέ-

κιασμα: 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΄ 
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
 

Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

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 ανοχές 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 δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ε-
λέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανή-
κει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπάνω ε-
λέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επι-
τροπής 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’ έ-
φεση 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 φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσο-
μοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται 
από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική γωνία παρατήρησης, συ-
μπεριλαμβανομένης 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 μετρώ-
ντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό 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 προκειμέ-
νου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 
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Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Com-
mities της Society 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 αντί-
στοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΘΕΡΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ «ΦΡΕΣΚΟ» Ν Ο  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 : 
 

Α/Α Περιγραφή Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 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) 
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10 Αντίσταση στη φθορά 
[στροφές] 20.000 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   

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

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

 Στον ιδρώτα (όξινο – αλ-
καλικό) 

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

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

 Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 
 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 
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 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με 
τιμές και ανοχές 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 δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ε-
λέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανή-
κει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπάνω ε-
λέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επι-
τροπής 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’ έ-
φεση 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 φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσο-
μοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται 
από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική γωνία παρατήρησης, συ-
μπεριλαμβανομένης 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 μετρώ-
ντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό 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 προκειμέ-
νου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. 

Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Com-
mities της Society 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 αντί-
στοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 
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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 ύφα-
σμα 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 σύμ-
φωνες και καλύτερες σε σύγκριση με το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Οι επι-
τροπές παραλαβής κατά την παραλαβή των υφασμάτων θα πρέπει να εξετάζουν 
μακροσκοπικά με ιδιαίτερη προσοχή το υπό παραλαβή 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 Υπηρεσί-

ας)  
 (ΒΑΜΒΑΚΙ 80%±3% )Υγρ. 8,5%--(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 20%±3%)Υγρ. 0,4% 

 
 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
1. 

Α/Α 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   

 Στο πλύσιμο 40οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέ-
κιασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέ-
κιασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό) Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέ-
κιασμα: 4 EN ISO 105 E04 

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

 Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 
 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 ανοχές όπως φαίνονται στον παραπάνω Πίνακα.  

 Έλεγχος χρωματισμού : 

Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ε-
λέγχου από την επιτροπή παραλαβής και από παράρτημα Αθηνών της 
ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσι-
κοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργα-
στήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση 
του παραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του 
Προέδρου της επιτροπής παραλαβής στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ 
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(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 υφά-
σματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που α-
νήκει 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 λειτουρ-
γεί με διάχυτο φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα 
προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρα-
τηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική γωνία παρατή-
ρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέ-
γεθος 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 προσανατολι-
σμό (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 μέτρηση 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 διορθωτικούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η α-
πόχρωση 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.  

 

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  ι-
νών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
1. Το ύφασμα έχει υποστεί αντισκωρική επεξεργασία που να συναντά τις απαι-
τήσεις του Επιπέδου 2 (Level 2) της Woolmark Company (E10. Specifications of 
insect resistant). Η αντισκωρική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί δηλώνεται από 
τον κατασκευαστή. 
2. Ο έλεγχος της περιεκτικότητας της δηλούμενης αντισκωρικής ουσίας θα γίνε-
ται 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, σύμ-
φωνα με τα καθοριζόμενα στην κοινοτική 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, πλη-
ρούν τις νομοθετικές 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 προ-
σκομίζοντας σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγ-
χου. 
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 αυ-
τών, 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 επεξεργασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε 
αφενός να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφα-
σμα να έχει την ποιότητα και την εμφάνιση του επισήμου δείγματος.  



                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 101 
Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ 
 
 
 

 

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 (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα 
(προστέρνια), τα οπίσθια, τις χειρίδες, τις ακροχειρίδες, τα θυλάκια, τα κου-
μπιά, τις επωμίδες και τα επιρράματα. 

2.  Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της ο-
σφύος. 

3.  Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλάγια και άνω με τα οπίσθια 
φύλλα, εμπρός δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν με μια σειρά 
τεσσάρων (4) κουμπιών των 22 χιλ. Αυτά ράβονται σε ίσες αποστάσεις με-
ταξύ τους και κατά τρόπο ώστε, το ανώτατο 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 κά-
τω, τα οποία καλύπτονται φαινομενικά με εξωτερικό πτερύγιο. Τα άνω πτε-
ρύγια κουμπώνουν στο μέσο με κουμπιά των 16 χιλ.  

 Τα πτερύγια αυτά στο μεν κέντρο έχουν πλάτος 75 χιλ. στα δε άκρα 45 χιλ. 
περίπου.  
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 Τα πτερύγια των δύο κάτω θυλακίων, έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλλη-
λόγραμμου, πλάτους 9 εκατ. και μήκους 19-20 εκατ. περίπου. 

6.  Τα δύο (2) 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 κάλυψη των γλουτών. 

7.  Στους ώμους δημιουργούνται με τη βοήθεια χονδρής μαύρης κλωστής, δύο 
(2) διεμβολές για το στήριγμα των επωμίδων.  

8.  Τα επώμια είναι κινητά (περαστά) ελαφρής κυρτότητας, έχουν πλάτος 5 ε-
κατ., μήκος ανάλογο προς το μήκος του ώμου και καταλήγουν σε αιχμή. Κα-
τασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα το οποίο περιβάλλει βάση από δύσκα-
μπτο 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 πλαστι-
κή 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.  

9.  Η στήριξη τους στο χιτώνιο, γίνεται με το πέρασμα της πλαστικής ταινίας 
στην εξωτερική διεμβολή του ώμου και του ανοίγματος του ελεύθερου ά-
κρου της στο άγκιστρο το οποίο στη συνέχεια στηρίζεται (αγκιστρώνεται) 
στην εσωτερική διεμβολή. Τα επώμια φέρουν τα διακριτικά του δοκίμου. 

10.  Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων 
ανάλογα με τη σωματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυ-
γίων του προσθίου ανοίγματος 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 αυτού εξωτερικά, τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου. 

11. Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με 
ραφές επενδεδυμένες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελια-
σμένο). Φέρει δύο (2) εσωτερικά θυλάκια από βαμβακερό ύφασμα ανά ένα 
(1) σε κάθε φύλλο. 

12. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε από-
σταση 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. 
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1. Κατασκευάζεται από ύφασμα βαμβακερό 100% «Διαγωνάλ», χρώματος 
λευκού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

 Αποτελείται από τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), τα οπίσθια φύλλα, τις 
χειρίδες, τις ακροχειρίδες, τα κουμπιά και τα θυλάκια. 

2. Έχει σχήμα σάκου, προσαρμοσμένου δια καθέτου κοπής στην οσφύ. 

3. Τα εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ράβονται πλαγίως και άνω προς τα ο-
πίσθια φύλλα, εμπρός δε συνδέονται μεταξύ τους και κουμπώνουν με μια 
σειρά πέντε μεγάλων κουμπιών, εκ των οποίων το κατώτερο βρίσκεται στο 
ύψος της οσφύος. Το χιτώνιο είναι κλειστό όπισθεν, φέρει δε εκατέρωθεν 
και στα πλάγια άνοιγμα μήκους 0,10μ. 

4. Οι χειρίδες, ράβονται στη βάση τους με τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα και 
στα άκρα τους φέρουν τοξοειδείς ακροχειρίδες, σε κάθε μια και επί της ρα-
φής των οποίων είναι στερεωμένα δύο (2) κουμπιά μέσου μεγέθους. 

5. Σε κάθε εμπρόσθιο φύλλο (προστέρνιο) υπάρχουν δυο (2) θυλάκια (εικονι-
κά), 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 πτερύγια, τα οποία προσρα-
πτόμενα επί των προστερνίων, σε όλη την περίμετρο, αφήνουν το άνοιγμα 
των θυλακίων, στο επάνω μέρος φέρουν κουμπιά μέσου μεγέθους μόνο τα 
άνω θυλάκια. 

6. Το περιλαίμιο κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου, είναι κλειστό 
και κουμπώνει αφανώς δια τριών (3) ενετών. Εσωτερικώς του περιλαιμίου 
επιρράπτεται λευκή πλαστική ταινία πλάτους 0,03 μ. η οποία στο άνω μέρος 
αναδιπλούται και προεξέχει περιφερειακώς, του περιλαιμίου κατά 0,002μ. 

7. Σε κάθε ώμο του χιτωνίου τοποθετούνται τα επώμια, τα οποία είναι όμοια 
της υπ’ αριθμ. 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 τερτίριο σκούρο μπλε. 

8. Η στερέωση των κουμπιών επί του χιτωνίου, γίνεται κατά τρόπο επιτρέπο-
ντα την ευχερή τοποθέτηση και αφαίρεση αυτών. 

9. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε από-
σταση τριών (3) εκατ. από του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίου, 
ράβεται το έμβλημα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.   
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Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής εξόδου 
και εξωτερικής Υπηρεσίας- Πρακτικής εκπαίδευσης. 

 

1. Κατασκευάζεται από ύφασμα μπαραθέας, βαθυκύανου χρώματος (ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Α΄). 

2. Αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρί-
δες μετά των ακροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τα κουμπιά και τις επωμί-
δες. 

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 ε-
μπρόσθιο μέρος με ανοξείδωτη 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 ε-
μπρόσθια 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 ο-
ποία κουμπώνουν στο άλλο φύλλο εσωτερικά και σε αντίστοιχες κομβιοδό-
χες που κατασκευάζονται σε πρόσθετο λεπτό ομοιόχρωμο ύφασμα του αρι-
στερού 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 φέρονται 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 βαμβακερό 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 ε-
κατ. 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 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. 
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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 (ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Α΄). 

2. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνή-
μης, 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 τμήμα του ανοίγματος ράβονται κουμπιά τα οποία κουμπώνουν σε 
κομβιοδόχες, που βρίσκονται σε εσωτερική πτύχωση του αριστερού ανοίγ-
ματος χωρίς να αποκλείεται και τοποθέτηση 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. όπι-
σθεν και εσωτερικά καλύπτεται 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 σχηματί-
ζουν 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 δε-
ξιά, 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 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 :  
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(α) Να μην εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα και να μην διαγράφονται οι γραμ-
μές 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 (ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 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) ο-
πίσθιο, 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 πα-
ρουσιάζει πτυχώσεις 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 κουμπιά που είναι ραμμένα σε ίσες αποστάσεις (περίπου 10 εκατ.), το 
δε αριστερό ισάριθμες κομβιοδόχες, για τη σύνδεση μεταξύ τους. 
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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 
καταλήγουν σε ακροχειρίδες που φθάνουν στο ύψος του καρπού.  

 Οι ακροχειρίδες έχουν μέγιστο πλάτος 6 εκατ. και για τη σύνδεση των ελεύ-
θερων άκρων τους, στην μεν εξωτερική πλευρά ράβεται κουμπί, στη δε ε-
σωτερική κατασκευάζεται κομβιοδόχη. 

 Για τη σύνδεση των ακροχειρίδων δύνανται να χρησιμοποιούνται προσθα-
φαιρούμενα κουμπία (ξενόκουμπα), κατά προτίμηση αργυρόχρωμα, η εμ-
φάνιση 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 ακροχειρί-
δες 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. 

 

Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής. 

1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

2. Είναι όμοιος προς τον τύπο και το σχέδιο ραφής με τον υποδύτη της υπ’ α-
ριθμ. 1 χειμερινής 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. 
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Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 θερινής στολής. 

 
1. Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα, χρώματος ανοικτού κυανού (ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ 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 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 ισά-
ριθμες 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 (ε-
σωτερικές 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 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 «ρε-
βέρ» 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 Αξιωμα-
τικών Ελληνικής Αστυνομίας. 
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9. Οι επωμίδες είναι αναδιπλούμενες κινητές (περαστές) κατασκευάζονται από 
το ίδιο ύφασμα και εσωτερικά ενισχύονται με κατάλληλο υλικό (φορτσέτα), 
ώστε να εξασφαλίζεται η μονιμότητα της μορφής τους. 

 Στηρίζονται σε θηλιά από το ίδιο ύφασμα που είναι ραμμένη στο σημείο της 
μανικοκόλλησης και κουμπώνουν στο ύψος του περιλαίμιου με κουμπί. Το 
πλάτος των επωμίδων είναι περίπου 5 εκατ. στη βάση και 4 εκατ. στο ύψος 
του κουμπιού και το μήκος ανάλογο 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 σκού-
ρο χρώμα από αυτό του υποδύτη και η κλωστή με την οποία ράβονται είναι 
της ίδιας απόχρωσης με αυτή του υφάσματος. 

 

Πηλήκιο των υπ’ αριθμ. 1 χειμερινών στολών. 

 

1. Κατασκευάζονται από ύφασμα μπαραθέας, χρώματος βαθυκύανου (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ 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 ο-
ποίο παρουσιάζει ελαφρά έλλειψη 1 εκατ. από τον κάτωθι αυτού κολουρο-
κωνικό δακτύλιο, που αποτελείται από τρία (3) τεμάχια υφάσματος, τα ο-
ποία συνδέονται μεταξύ τους με ραφή. 

 Το πλάτος του δακτυλίου αυτού (σέλο) είναι στο μεν εμπρόσθιο μέρος 6 ε-
κατ. 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 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 ενι-
σχύεται με ναστόχαρτο.  

 Εξωτερικά η στεφάνη του διαζώματος περιβάλλεται με ταινία, πλάτους 4 
εκατ. χρώματος 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. 



 

10 
 

10

 Είναι επενδεδυμένος στην κάτω επιφάνεια με πλαστικό βαθυκύανου χρώ-
ματος 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 χαρακτηρι-
στικό. 

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 
διακόσμηση. Το υποσιάγωνο προσαρμόζεται στη στεφάνη με δύο (2) κου-
μπιά των 10 χιλ.  

7.  Το πηλήκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με μετάξινη φόδρα και καναβά-
τσο, 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 χει-
μερινής στολής των Δοκίμων Υπαστυνόμων, με τη διαφορά ότι, το κάλυμμα και 
το διάζωμα κατασκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου της υπ’ αριθμ. 1 θερι-
νής 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 (ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Α΄) και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα (προ-
στέρνια), τα οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες, τα θυλάκια, τα κουμπιά, τις επωμί-
δες και τα επιρράματα. 

2. Έχει σχήμα σάκου και προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της ο-
σφύος. 
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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 Ελληνικής Αστυνομίας των 22 χιλ. που είναι τοποθετη-
μένα στο αριστερό φύλλο, σε ισάριθμες κομβιοδόχες του δεξιού φύλλου. 

4. Στο δεξιό φύλλο τοποθετούνται ισάριθμα κουμπιά Ελληνικής Αστυνομίας, 
τα οποία όταν το χιτώνιο φέρεται κουμπωμένο, απέχουν από αυτά του αρι-
στερού 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 α-
ριστερού 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 καλύ-
πτεται φαινομενικά με εξωτερικό 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 ράβο-
νται δύο (2) κουμπιά των 16 χιλ.  

9. Τα πτερύγια (των κάτω θυλακίων), έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλό-
γραμμου, πλάτους 9 εκατ. και μήκους 19-20 εκατ. περίπου. 

10. Στους ώμους δημιουργούνται με τη βοήθεια χονδρής μαύρης κλωστής, δύο 
(2) διεμβολές για το στήριγμα των επωμίδων. 

11. Τα επώμια είναι κινητά (περαστά) ελαφρής κυρτότητας, έχουν πλάτος 5 ε-
κατ., μήκος ανάλογο προς το μήκος του ώμου και καταλήγουν σε αιχμή. Κα-
τασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα το οποίο περιβάλλει βάση από δύσκα-
μπτο 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 πλαστι-
κή 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 εξωτερική διεμβολή του ώμου και του ανοίγματος του ελεύθερου ά-
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κρου της στο άγκιστρο το οποίο στη συνέχεια στηρίζεται (αγκιστρώνεται) 
στην εσωτερική διεμβολή. Τα επώμια φέρουν τα διακριτικά του δοκίμου. 

13. Το περιλαίμιο του χιτωνίου είναι ανοικτό και αναδιπλωμένο, διαστάσεων 
ανάλογα με τη σωματική διάπλαση. Πάντως το ανώτατο μέρος των πτερυ-
γίων του προσθίου ανοίγματος 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 αυτού εξωτερικά, τοποθετείται το επίρραμμα του δοκίμου. 

14. Το χιτώνιο είναι φοδραρισμένο εσωτερικά εξολοκλήρου με φόδρα και με 
ραφές επενδεδυμένες με λωρίδες από το αυτό ύφασμα της φόδρας (ρελια-
σμένο). Φέρει δύο (2) εσωτερικά θυλάκια από βαμβακερό ύφασμα ανά ένα 
(1) σε κάθε φύλλο. 

15. Στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και σε από-
σταση τρία (3) εκατ. από του σημείου συρραφής της χειρίδας και της επω-
μίδας, 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 διάπλα-
ση των γυναικών. 

Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του χιτωνίου και τα κουμπιά στο α-
ριστερό. 
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Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής στολής εξό-
δου και εξωτερικής 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 περι-
γράφεται παραπάνω, η ειδικότερη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται στη σω-
ματική 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 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 ανοίγμα-
τος αυτού κλείνει με κατάλληλη πόρπη. 

6. Το κατώτερο μέρος της φούστας, αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ρα-
φή. Η αναδίπλωση 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. 
 

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

 

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

2. Αποτελείται από ένα (1) εμπρόσθιο φύλλο, δύο (2) οπίσθια και τη ζώνη. 
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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 ανοίγμα-
τος αυτού κλείνει με κατάλληλη πόρπη. 

6. Το κατώτερο μέρος της φούστας, αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ρα-
φή. Η αναδίπλωση 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 στο-
λών) 

 

1.   Είναι όμοια ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα, με τις περι-
σκελίδες των Ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων. 

2. Κατασκευάζεται από ύφασμα της αντίστοιχης υπ’ αριθμ. 2 χειμερινής χρώ-
ματος βαθυκύανου και της θερινής στολής χρώματος γκρι-κυανού. 

3. Είναι μακρά, αρχίζει από την οσφύ και καταλήγει στο κάτω μέρος της κνή-
μης, χωρίς αναδίπλωση (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 ανοίγ-
ματος 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. όπι-
σθεν και εσωτερικά καλύπτεται με φόδρα. Εξωτερικά της ζώνης ράβονται 
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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 σχηματί-
ζουν 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 δε-
ξιά, 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 κατώτερο 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 διάπλα-
ση των γυναικών. 

β.  Οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο του υποδύτη και τα κου-
μπιά στο αριστερό. 

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 υπο-
δύτη της υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων (ανδρών), με τις ε-
ξής διαφορές: 
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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 αντί-
στοιχο υποδύτη των ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων, όπως περιγράφεται 
παραπάνω, ειδικότερη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωμα-
τική διάπλαση των γυναικών. 

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

 
Υποδύτης της υπ’ αριθμ. 2 θερινής στολής. 

 

1.  Είναι όμοιος ως προς τον τύπο, το σχέδιο ραφής και το ύφασμα με τον αντί-
στοιχο υποδύτη των ανδρών Δοκίμων Υπαστυνόμων, όπως περιγράφεται 
παραπάνω, ειδικότερη όμως κατασκευή του προσαρμόζεται προς τη σωμα-
τική διάπλαση των γυναικών. 

 Τα θυλάκια είναι διαστάσεων 11Χ14. 

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

 
Πηλήκιο της υπ΄αριθ. 2 θερινής στολής (ανδρών-γυναικών δοκίμων 
Υπαστυνόμων). 
 

Είναι όμοιο κατά τον τύπο και σχέδιο ραφής με το πηλήκιο της υπ΄αριθ. 1 χειμε-
ρινής 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 απο-
τελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα και το γείσο (τύπου ¨Ρομπέν των δα-
σών¨), τη στεφάνη, το υποσιάγωνο και το εθνόσημο. 
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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 ύ-
ψος μπροστά (σέλο) 75 χιλ. και πλάγια συνεχίζει προς τα πίσω με ελαφρά 
ελλειψοειδή περίμετρο, που καταλήγει σε ραφή ύψους 9 εκατ. Στο άνω ανα-
διπλούμενο 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 οπί-
σθιο 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 (τσόχα), χρώματος μαύρου, πλάτους 4 εκατ. που ενώνει στο ε-
μπρόσθιο τμήμα, όπου και ράβεται το εθνόσημο του Σώματος. 

 Η στεφάνη είναι κατάλληλα στριφωμένη. 

6. Το υποσιάγωνο, είναι από ταινία αργυρόπλεκτη ριγέ πλάτους 5 χιλ., που εί-
ναι ραμμένη σε βάση από λευκή πλαστική ταινία στιλπνή (λουστρίνι), η ο-
ποία προεξέχει σ’ όλο το μήκος της κατά 1 χιλ. Φέρει δύο (2) θηλιές σταθε-
ρές από τη ίδια ταινία, για διακόσμηση. 

 Το υποσιάγωνο προσαρμόζεται στη στεφάνη με δύο (2) κουμπιά των 10 χιλ.  

7. Το πηλήκιο εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με κατάλληλη φόδρα σε όλη την 
επιφάνεια του καλύμματος και διαζώματος. Στη φόδρα του ωοειδούς επικα-
λύμματος ράβεται ζελατίνη στην οποία σχηματίζεται θήκη διαστάσεων 7Χ3 
εκατ. όπου τοποθετείται κάρτα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυ-
μο 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 μαύ-
ρου 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 χει-
μερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων, με τη διαφορά ότι, το μεν κάλυμμα και 
διάζωμα κατασκευάζεται από ύφασμα  λευκό όμοιο του χιτωνίου (ζακέτας), της 
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υπ’ αριθμ. 1 θερινής στολής Δοκίμων Υπαστυνόμων, το δε γείσο από το ύφασμα 
της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στολής (γκρι κυανού). 
 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ 

 

Η λήψη μέτρων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδό-
χου από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις αυτής 
(Λ. Θρακομακεδόνων 101-13671 Αχαρναί).  
 

Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ 

Η παράδοση των στολών (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδύτης-πηλήκιο), θα 
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-
νομίας. 

Ο χρόνος παράδοσης των στολών (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδύτης- πη-
λήκιο) καθορίζεται έως δύο (2) μήνες για τις θερινές και τέσσερις μήνες (4) για 
τις χειμερινές στολές, από την ημερομηνία λήψης μέτρων αυτών. 
 

Ε. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 
1. Μερίδα-Δειγματοληψία 

1.1  Μερίδα. 
Όλη η ποσότητα αποτελεί μία (1) μερίδα και παραλαμβάνονται μακρο-
σκοπικά χωρίς έκπτωση 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-υποδύτης-πηλήκιο) και δύο (2) 
θερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδύτης- πηλήκιο). Οι 
παραπάνω στολές αποτελούν τα δείγματα-αντιδείγματα μακροσκοπι-
κού ελέγχου, τα οποία η Επιτροπή συγκρίνει με την παρούσα Προδια-
γραφή για τα εξής: 
α)  Ο χρωματισμός και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να συμφωνεί με 

την παρούσα Προδιαγραφή. 
β)  Η ποιότητα της ραφής να είναι χωρίς ελαττώματα. 

1.3  Χημικός Έλεγχος 
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Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής αποστέλλει τη μία (1) από τις δύο 
χειμερινές στολές (χιτώνιο-περισκελίδα-φούστα-υποδύτης- πηλήκιο) 
(Δείγμα) και τη μία (1) από τις δύο θερινές στολές (χιτώνιο-
περισκελίδα-φούστα-υποδύτης- πηλήκιο) (Δείγμα) στο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ 
παράρτημα Αθηνών (πρώην ΕΤΑΚΕΙ τηλ.210 9234932) για χημικό έ-
λεγχο των υφασμάτων, από τα οποία έχουν κατασκευαστεί, ενώ οι υ-
πόλοιπες (Αντίδειγμα) παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την 
προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.  
Σημειώνεται ότι, το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων επιβα-
ρύνει τον προμηθευτή, καθώς επίσης και τα δείγματα-
αντιδείγματα, καθότι αντικαθίστανται και προσκομίζονται επι-
πλέον της συνολικής ποσότητας.  

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με τις προσφορές τους να επισυνά-
ψουν κατάσταση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής τους. 

 
Αθήνα,   17  Δεκεμβρίου   2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
                        Ευγενία ΓΟΝΙΔΑΚΗ                                1. ΠΙΤΣΙΝΗΣ Ιωάννης                
                             Αστυνόμος Α΄                                         Υπαστυνόμος Β΄ 
 
 
 
                                                                                         2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Περικλής 
                                                                                                     Αστυνόμος Β΄ 
 
 
 
                                 3. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
                                                                                                   Υπαστυνόμος Α΄ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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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 : 

 

Α/Α 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 
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 Υφάδι 50 

9 Πυκνότητα [κλωστές /cm]  

ΕΝ 1049-2  Στημόνι 34 (δίκλωνες) 

 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 χρωματι-
σμού   

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

σμα: 4 EN ISO 105 C06 

 ii. Στο νερό 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκια-

σμα: 4 EN ISO 105 E01 

 
iii. Στον ιδρώτα (όξι-

νο – αλκαλικό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκια-

σμα: 4 EN ISO 105 E04 

 iv. Στην τριβή 
Ξηρή: 4-5  

Υγρή: 4  EN ISO 105 X12 

 
v. Στο στεγνό καθά-

ρισμα 
Αλλαγή Χρωματ. 4-5 

EN ISO 105 D01 

 vi. Στο ηλιακό φως 5-6 EN ISO 105 B02 
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17 Αντισκωρική ουσία :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

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

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
 

Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙ-
ΣΗΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΤΗΝ CMC  

(ΔΕ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

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 ανοχές 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 δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ε-
λέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που ανή-
κει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση του παραπάνω ε-
λέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επι-
τροπής 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’ έ-
φεση 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 φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσο-
μοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται 
από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10ο  από την κανονική γωνία παρατήρησης, συ-
μπεριλαμβανομένης 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 μετρώ-
ντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι-
στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων που 
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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 προκειμέ-
νου κατά τη μέτρηση 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 ο-
ποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η από-
χρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παρα-
πάνω και ο μέσος όρος των μετρήσεων θα είναι η βάση με την οποία θα συγκρι-
θεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΘΕΡΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ «ΦΡΕΣΚΟ» Ν Ο  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 Ελέγχου 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) 
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10 Αντίσταση στη φθορά 
[στροφές] 20.000 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   

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

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

 Στον ιδρώτα (όξινο – αλκα-
λικό) 

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

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

 Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 
 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 ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ-
ΤΟΣ 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 
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 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με 
τιμές και ανοχές 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 ΕΒΕ-
ΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχη-
μικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστή-
ριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση 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 επίσημο δείγμα της υπηρεσίας το οποίο πήρε ο 
προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υ-
φάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που 
ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματι-
σμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλα-
βής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λει-
τουργεί με διάχυτο φωτισμό 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 χρησιμο-
ποιείται 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 διαφο-
ρετικό 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 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 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 : 
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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 εμφάνιση του επισήμου δείγματος.  

2. Οι επεξεργασίες φινιρίσματος αποσκοπούν στο να εξευγενίσουν το ύφασμα 
και να του προσδώσουν καλή εμφάνιση, ευκαμψία, αντίσταση στο τσαλά-
κωμα, απαλότητα, καλή αφή κ.λ.π. Οι μέθοδοι επεξεργασίας δεν κατονομά-
ζονται αλλά θα επιλέγονται από τον κατασκευαστή προκειμένου οι ιδιότη-
τες να είναι σύμφωνες και καλύτερες σε σύγκριση με το επίσημο δείγμα της 
υπηρεσίας. Οι επιτροπές παραλαβής κατά την παραλαβή των υφασμάτων 
θα πρέπει να εξετάζουν μακροσκοπικά με ιδιαίτερη προσοχή το υπό παρα-
λαβή ύφασμα σε σύγκριση με το επίσημο δείγμα.  Εάν το υπό παραλαβή ύ-
φασμα υστερεί σε σύγκριση με το πρότυπο δείγμα τότε, θα επιβάλλεται α-
νάλογο πρόστιμο ή θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΟ (ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ)   

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ (όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρε-
σίας)  

 (ΒΑΜΒΑΚΙ 80%±3% )Υγρ. 8,5%--(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 20%±3%)Υγρ. 0,4% 

 

 

Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 

Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. 

Α/Α 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   

 Στο πλύσιμο 40οC Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκι-
ασμα: 4 EN ISO 105 C06 

 Στο νερό Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκι-
ασμα: 4 EN ISO 105 E01 

 Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλι-
κό) 

Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκι-
ασμα: 4 EN ISO 105 E04 

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

 Στο στεγνό καθάρισμα Αλλαγή Χρωματ. 4-5 EN ISO 105 D01 
 Στο ηλιακό φως 5 EN ISO 105 B02 

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

 
2. Χρωματισμός 

 

Α/Α ΧΡΩΜΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙ-
ΣΗΜΟΥ 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 ανοχές 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 ΕΒΕ-
ΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχη-
μικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστή-
ριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση 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 επίσημο δείγμα της υπηρεσίας το οποίο πήρε ο 
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προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υ-
φάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που 
ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματι-
σμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλα-
βής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λει-
τουργεί με διάχυτο φωτισμό 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 χρησιμο-
ποιείται 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 διαφο-
ρετικό 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 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 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.  

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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΑΛ»  ΝΟ:260  

(ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)  ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ  

(όπως του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας)  
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 (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 Πλύσιν  4-5 
      ζ) Εις το Ηλιακόν Φώς  4-5 
      η) Εις το χλώριο (ασθενές)  4-5 
Μερσερισμός  Μέθοδος ASTM-D-276 
Βάμβαξ 

 

Άριστης ποιότητας, μακρόϊ-
νος, καλά εκκοκισμένος, κα-
θαρός , ομοειδής, απαλλαγμέ-
νος ξένων ουσιών 
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Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με τιμές 
και ανοχές 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 Ε-
ΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσι-
κοχημικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Ερ-
γαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποί-
ηση του παραπάνω ελέγχου μαζί με τα δείγματα θα αποστέλλεται με μέρι-
μνα 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 Εργαστή-
ριο 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 λει-
τουργεί με διάχυτο φωτισμό 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 χρησιμο-
ποιείται 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 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 μέτρηση 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 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.  
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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 παραρτή-
ματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Βάμβαξ 

 

Άριστης ποιότητας, καλά 
εκκοκισμένος, καθαρός λε-
πτός, εξαιρετικά μακρόϊ-
νος, ποιότης Α΄λευκού 
βάμβακος 
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Φινιριστικές εργασίες 

 

Καψάλισμα, αποκολλάρι-
σμα, βρασμός, λεύκανση, 
μερσερισμός 

 
 Ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει την απόχρωση του επισήμου δείγματος με 

τιμές και ανοχές 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 ΕΒΕ-
ΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχη-
μικούς ελέγχους, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστή-
ριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα . Για την πραγματοποίηση 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 επίσημο δείγμα της υπηρεσίας το οποίο πήρε ο 
προμηθευτής προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του υ-
φάσματος, σε περίπτωση δε  κατ’ έφεση εξέτασης σε Χημικό Εργαστήριο που 
ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μετά το πέρας του ελέγχου χρωματι-
σμού το επίσημο δείγμα θα επιστρέφεται με μέριμνα της επιτροπής παραλα-
βής στον προμηθευτή. 

Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λει-
τουργεί με διάχυτο φωτισμό 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 χρησιμο-
ποιείται 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 διαφο-
ρετικό 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 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 διορθωτικούς συντελεστές. Αρχικά θα μετριέται η 
απόχρωση του επισήμου δείγματος με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε 
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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. 

4. Εργαστηριακοί έλεγχοι.  

Ισχύουν οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στα ανωτέρω Α΄, Β΄ και Γ΄ παραρ-
τήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙ-

ΔΩΝ 

 
1.  Το ύφασμα έχει υποστεί αντισκωρική επεξεργασία που να συναντά τις απαι-

τήσεις του Επιπέδου 2 (Level 2) της Woolmark Company (E10. Specifications 
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of insect resistant). Η αντισκωρική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί δηλώνεται 
από τον κατασκευαστή. 

2.  Ο έλεγχος της περιεκτικότητας της δηλούμενης αντισκωρικής ουσίας θα γίνε-
ται 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 
παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) ή σε περίπτωση αδυ-
ναμίας της εξέτασης από αυτό, με μέριμνα του σε άλλο διαπιστευμένο εργα-
στήριο του εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή . 

 
 

Κανονισμός R.E.A.CH. 

 

1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πλη-
ρούν τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλα-
βείς 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 εργα-
στήριο 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 αυ-
τών, 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 φινι-
ριστικές επεξεργασίες επιλέγονται από τους κατασκευαστές με τρόπο ώστε αφε-
νός να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τις προδιαγραφής, αφετέρου το ύφασμα να 
έχει την ποιότητα και την εμφάνιση του επισήμου δείγματος.  
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