
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΕΒΙΟΤ , ΛΕΥΚΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΚΟΜΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.» 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια υφάσματος 
μαύρου Σεβιότ, λευκού σύμμεικτου, κομβίων και διακριτικών σημάτων προς κάλυψη αναγκών προσωπικού 
Λ.Σ. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα επτά  χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
#37.200,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ. Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά 
ξεχωριστά για κάθε ένα από τα είδη, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες 
λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς. 
  
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 
 
ΙV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ  
Τα υπό προμήθεια είδη και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
 

 CPV  ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΒΙΟΤ ΜΑΥΡΟ  864 ΜΕΤΡΑ 19220000-4 17.400 € 

2 ΥΦΑΣΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΜΙΚΤΟ  1319 ΜΕΤΡΑ  19220000-4 13.300 € 

3 ΚΟΜΒΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΔΙ  1263 ΤΕΜΑΧΙΑ  18452000-2 2.000 € 

4 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Λ/Φ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 723 ΖΕΥΓΗ 39561132-6 4.500 € 

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 37.200,00€ 

 

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕΒΙΟΤ 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1.1. Γενικές απαιτήσεις : Η πρώτη ύλη, η επεξεργασία του υφάσματος, η ύφανση, η ούγια, ο χρωματισμός, 
η βαφή, το φινίρισμα και η επεξεργασία προσυστολής του υφάσματος, θα είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων Ι1-13, της συνημμένης ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ι. 

1.2. Ειδικές απαιτήσεις : Oι ειδικές απαιτήσεις αφορούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του υφάσματος του 
συγκεκριμένου είδους και αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Υ- 01016 του Υπουργείου 
Εμπορίου, ως συνημμένη Προσθήκη ΙΙ, με τις παρακάτω συμπληρωματικές απαιτήσεις: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                   ΟΡΙΑ 

Αντοχή χρωματισμού (min) Στεγνό καθάρισμα                4-5 

 Ξηρή τριβή                4-5 

 Υγρή τριβή                4-5 

 Ιδρώτα                4-5 

 Μέτρια πλύση (βαθμίδα 2)                4-5 

 Ηλιακό φως                  6 



1.3. Αντισκορική Επεξεργασία  

1.3.1 Το μάλλινο ύφασμα θα έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την 
προσφορά τους αλλά και ο μειοδότης θα δηλώνει το εμπορικό προϊόν και το δραστικό συστατικό αυτού 
που θα χρησιμοποιήσει κατά την αντισκορική επεξεργασία του υφάσματος. 
1.3.2  Ένα αντισκορικό προϊόν (Insect Resistant (IR) agent) γίνεται αποδεκτό και σύμφωνο με την παρούσα 
ΠΕΔ, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στις εγκεκριμένες ουσίες κατά την ΤΠ § 2.3.1 (CP-4 Woolmark Company) 
και η δραστική του ουσία είναι τέτοια που να πληροί τα αναφερόμενα όρια του επιπέδου 3 (Level 3) στον 
Πίνακα της ίδιας ΤΠ, και αναγράφεται ομοίως στον Πίνακα 1 στην επόμενη παράγραφο, ύστερα από τις 
προβλεπόμενες δοκιμές αντοχών χρωματισμού μετά από 3 κύκλους στεγνού καθαρίσματος, (σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή § 2.3.1 ή σε νεότερη έκδοση αυτής).  
1.3.3 Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή της ουσίας Μitin FF κατά την παραγωγή, επεξεργασία και 
διάθεση μάλλινων ειδών εντός της Ε.Ε, Ελβετίας και Νορβηγίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον 
Κανονισμό § 2.1.2. 

 
 

Πίνακας 1 
Ελάχιστα αποδεκτά όρια  δραστικών συστατικών 

Ονομασία δραστικού 
συστατικού 

Minimum Concentration  
after Fastness Testing as active (ppm or mg/kg) 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

Permethrin 35 35 75 181 181 

47547070Bifenthrin    6,6 6,6 

Sulcofuron47 
Chlorofenapyr 

3175 3175 3175 3175 3175 

      

 
1.3.4 Ο πίνακας που ακολουθεί (ο οποίος είναι ενδεικτικός, καθόσον τα δεδομένα του προκύπτουν από 
στοιχεία των κατασκευαστικών οίκων) αναφέρει την ελάχιστη συγκέντρωση εμπορικών αντισκορικών 
σκευασμάτων/προϊόντων (IR agents), τα οποία αντιστοιχούν στην καθορισμένη συγκέντρωση της 
δραστικής ουσίας % w/w, για το επίπεδο 3 (Level 3) και πρέπει να είναι παρόντα στο μαλλί προκειμένου να 
συμμορφώνεται  με τα όρια (του αυτού επιπέδου) ανωτέρω Πίνακα 1 (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην ΤΠ § 2.3.1 ή σε νεώτερη έκδοση αυτής)  
 

Πίνακας 2 

A/A Commercial IR agent 
 

LEVEL 3  
minimum (% w/w) 

Insect resist agent (as  
% product) on the wool 

Δραστικό  
Συστατικό 

1 Antitarma NTC 0,107 

Permethrin 
 

2 
Antit
arm
a 
NTC/
60 

0,179  

3 Bematin 988 0,063 

4 Berlintarm 0,092 

5 Edolan ETS 0,062 

6 Eulan SPN 0,075 

7 Eulan SPA -01 0,075 

8 Fermentol 2000 (10%) 0,075 

9 Fermentol 2000 (12%) 0,063 

10 Insecta EC 12 0,063 



11 JF-86 0,129 

12 Konservan P10 0,075 

13 Lixawin MIP 0,075 

14 Meythrin A 0,075 

15 Molantin SP 0,075 

16 Mystox CMP 0,063 

17 NearMust MP 0,075 Να καθοριστεί 

18 Nymcide TE 0,075 Permethrin 

19 Perigen New 0,062 Να καθοριστεί 

20 Pythrin WB 0,073 Permethrin 

Σημείωση: Για τα εμπορικά προϊόντα με α/α 17 και 19, πρέπει το δραστικό τους συστατικό να δηλωθεί και 
να εμπίπτει σε μία εκ των τεσσάρων δραστικών συστατικών του ανωτέρω Πίνακα 1. Τούτο θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με την κατάθεση του/(ων) κατάλληλου εντύπου/(ων) της κατασκευάστριας εταιρείας του IR 
agent, προκειμένου να ελεγχθεί κατά το στάδιο του εργαστηριακού ελέγχου. 
 

1.3.5 Κάποια από τα ανωτέρω εμπορικά προϊόντα ενδέχεται κατά το στάδιο κατάθεσης των τεχνικών 
προσφορών, ή κατά την εφαρμογή της αντισκορικής ουσίας στο μάλλινο ύφασμα, να εμπίπτουν σε 
απαγορεύσεις ή/και περιορισμούς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, θα επιτρέπεται 
αποκλειστικά η διάθεση και η χρήση της δραστικής ουσίας του αντισκορικού προϊόντος στην αγορά της ΕΕ, 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως §§ 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.3, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, 
συμπληρώνεται και είναι σε ισχύ. Επομένως, είναι υποχρέωση των υποψηφίων προμηθευτών κατά το 
στάδιο κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, αλλά και του μειοδότη να ελέγχει τις απαγορεύσεις της 
νομοθεσίας πριν το στάδιο της επεξεργασίας του υφάσματος με την αντισκορική ουσία.  

1.3.6 Εάν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ υποβολής τεχνικής προσφοράς και υπογραφής σύμβασης 
επέλθει αλλαγή του εμπορικού προϊόντος που αρχικά έχει δηλωθεί, λόγω αλλαγή της νομοθεσίας (πχ. 
απαγόρευση χρήσης του), τότε  πρώτα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία/Αρχή έκδοσης του 
διαγωνισμού, με κατάθεση των κατάλληλων εγγράφων προς τεκμηρίωση αυτού από την πλευρά του 
μειοδότη, προκειμένου να δοθεί έγκριση για την αλλαγή αυτή. 

2. PILLING (Κομπάλιασμα) 

O προσδιορισμός του pilling θα γίνει σύμφωνα με την EN 129451-1: 2000 στη συσκευή Pilling Box Tester. 
Για να χαρακτηριστεί  ικανοποιητική η αντοχή του υφάσματος στο PILLLING, η τιμή του θα πρέπει να είναι 
4 τουλάχιστον , σε 14.000 κύκλους τριβής. 

3. Χρωματισμός 

O χρωματισμός του υφάσματος θα είναι όμοιος του επίσημου δείγματος. 

3.1. Εγγύηση Διατήρησης : 

O προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται για την δυνατότητα παραμονής του υφάσματος σε άριστη 
κατάσταση εντός της αρχικής του συσκευασίας, τουλάχιστον για δύο χρόνια από την παραλαβή αυτού από 
την Υπηρεσία, πριν τη διανομή του στο προσωπικό και εφόσον αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή αλλοιώσεις κατά την αποθήκευση, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καθυστέρηση να αντικαταστήσει το εκτρεπόμενο υλικό. 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΜΗΚΟΣ ΠΤΥΓΜΑΤΩΝ 

Για τη συσκευασία, επισήμανση και το μήκος των πτυγμάτων του εν λόγω υλικού, θα ισχύουν όσα 
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους σελίδων Ι4-Ι7 της συνημμένης Προσθήκης Ι. 

5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

5.1. Δειγματοληψία : 

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην τελείως τυχαία επιλογή δειγμάτων για τον μακροσκοπικό ή 
εργαστηριακό έλεγχο. Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά, για κάθε είδος. 

Για τη δειγματοληψία του μακροσκοπικού ελέγχου η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – 



ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) προβαίνει στη διαδικασία σύμφωνα με απαιτήσεις της παραγράφου 4, σελίδα Ι5 της 
συνημμένης Προσθήκης Ι. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) προβαίνει στη διαδικασία της δειγματοληψίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2 σελίδα Ι5 της συνημμένης Προσθήκης Ι. 

5.2. Μακροσκοπικός Έλεγχος : 

Για τη δειγματοληψία του μακροσκοπικού ελέγχου θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. 
Από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) ελέγχονται τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 σελίδα Ι5-Ι6 στη συνημμένη Προσθήκη Ι. Σε περίπτωση ελαττωμάτων/ 
αποκλίσεων των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, ο υπολογισμός των αναλογούντων εκπτώσεων, θα 
γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην συνημμένη Προσθήκη ΙΙ. 

5.3. Εργαστηριακός έλεγχος : 

Για τη δειγματοληψία του εργαστηριακού ελέγχου θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.  Ο 
εργαστηριακός έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών/ειδικών απαιτήσεων του υλικού θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου της παραγράφου 8 σελίδα Ι3 της συνημμένης 
Προσθήκης Ι και θα ελέγχονται τα αναφερόμενα στην 5.3.1. 

5.3.1. Η σύνθεση του υλικού, το βάρος του υλικού, ο τρόπος ύφανσης, η πυκνότητα των κλωστών, η 
αντοχή χρωματισμού στο φως και στο στεγνό καθάρισμα (οι ιδιότητες  ορίζονται στην παράγραφο V1 της 
παρούσης). 

Σε περίπτωση εκτροπών στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος, ο υπολογισμός των εκπτώσεων που 
αναφέρονται στο συγκεκριμένο είδος, γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της συνημμένης Προσθήκης IV. 

Οι τυχόν απαιτούμενοι από την Τεχνική Προδιαγραφή χημικοί έλεγχοι/αναλύσεις θα εκτελούνται στο 
Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων ή, σε περίπτωση κωλύματος, σε άλλα κρατικά εργαστήρια του ευρύτερου 
Δημοσίου τομέα (π.χ. Χημείο ΕΤΑΚΕΙ, Χημείο Ναυτικού) με έξοδα των προμηθευτών. Για τη διενέργεια των 
παραπάνω ελέγχων θα προηγείται επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και Επισπεύδουσας Υπηρεσίας 
(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄), η οποία εν συνεχεία μεριμνά για την αποστολή των δειγμάτων στο 
εργαστήριο. 

  
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Α/Α 01 

• Tο υπό προμήθεια είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. 

• Αντισκωρική προστασία : Στο ύφασμα πρέπει να εφαρμόζεται αντισκωρική επεξεργασία. 

• Εγγύηση διατήρησης : Ο προμηθευτής θα πρέπει μα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στον φάκελο 
της τεχνικής του προσφοράς όπου θα δηλώνει ότι εγγυάται για την δυνατότητα παραμονής του 
υφάσματος σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής του συσκευασίας, τουλάχιστον για δύο (02) 
χρόνια από την παραλαβή αυτού από την Υπηρεσία, πριν την διανομή του στο προσωπικό και 
εφόσον αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή αλλοιώσεις 
κατά την αποθήκευση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καθυστέρηση να αντικαταστήσει 
το εκτρεπόμενο υλικό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 

 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 
 
 
 
 



VI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ 
 
2 . ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α: 
2.1 Πρότυπα: 

2.1.1 ΕΝ ISO 105-A01:1995 β, “Textiles - Tests for color fastness - Part A01: General principles of testing”.  

2.1.2 EN ISO 105-B01 γ, “Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight”. 

2.1.3 EN ISO 105-B02 γ, “Textiles - Tests for color fastness - Part B02: Color fastness to artificial light: 
Xenon arc fading lamp test”.  

2.1.4 EN ISO 105-C06 γ, “Textiles - Tests for color fastness - Part C06: Color fastness to domestic and 
commercial laundering”. 

2.1.5 ΕΝ ISO 105-J01:1999 “Textiles - Tests for color fastness - Part J01: General principles for 
measurement of surface color”. 

2.1.6 EN ISO 105-J02:1999 “Textiles - Tests for color fastness - Part J02: Instrumental assessment of 
relative whiteness”. 

2.1.7 EN ISO 105-J03:1997 β “Textiles - Tests for color fastness - Part J03: Calculation of color differences”. 

2.1.8 EN ISO 105-X12 γ, “Textiles - Tests for color fastness - Part X12: Color fastness to rubbing”. 

2.1.9 EN ISO 1833-1 γ, “Textiles quantitative chemical analysis Part 1: General principles of testing”. 

2.1.10 EN ISO 1833-2 γ, “Textiles quantitative chemical analysis Part 2: Ternary fiber mixtures”. 

2.1.11 EN ISO 3759 γ, “Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in 
tests for determination of dimensional change”. 

2.1.12 EN ISO 5077 γ,δ , “Textiles - Determination of dimensional change in washing and Textiles - 
Determination of dimensional change in washing and drying”. 

2.1.13 EN ISO 6330:2000 β, “Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing”. 

2.1.14 ΕΝ ISO 9001 γ, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις». 

2.1.15 EN ISO 13934-1:1999, “Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum 
force and elongation at maximum force using the strip method”.  

2.1.16 EN ISO 13934-2:1999, “Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum 
force using the grab method”. 

2.1.17 EN 12751:1999, “Textiles – Sampling of fibers, yarns and fabrics for testing”. 

2.1.18 EN 20105-A02:1994, “Textiles - Tests for color fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in 
color”. 

2.1.19 ISO 3801:1977, “Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit 
area”. 

2.1.20 ISO 7211-1:1984, “Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 1: Methods 
for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting”. 

2.1.21 ISO 7211-2:1984, “Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: 
Determination of number of threads per unit length”. 

2.1.22 ISO 7211-5:1984 “Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 5:  
Determination of linear density of yarn removed from fabric”.  

2.1.23 ASTM D 276 Rev A:2000, “Standard test methods for identification of fibers in textiles”. 

2.1.24 ASTM D 629 γ, “Standard test methods for quantitative analysis of textiles”. 

2.1.25 ASTM D 5430 γ, “Standard test methods for visually inspecting and grading fabrics”. 

2.1.26 AATCC 89:2003, “Mercerization in cotton”. 
 
2.2 ΤΠ: 
2.2.1 «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων», Υπ. Εμπορίου, τεύχος Α΄, Έκδοση 3η, 1988.  
2.2.2  Η Ν-1842 ΙΒ (2002), που καταργείται με την παρούσα. 

 

α Οι αναφορές προτύπων σε όλο το κείμενο της ΤΠ γίνονται στις εκδόσεις της § 2.  

β Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και της τελευταίας έκδοσης.  
γ Εφαρμόζεται η ισχύουσα έκδοση. 

δ Είναι αποδεκτή η εφαρμογή και του προτύπου ΕΝ 25077:1993 



 
3. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
Με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας προσδιορίζεται η γενική μακροσκοπική εμφάνιση αυτού, δηλαδή : 
ευκαμψία, αφή, καθαρότητα, φινίρισμα κ.λ.π. Επιπλέον, στο δείγμα αναρτάται καρτέλα στην οποία 
αναφέρονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις από τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΤΠ. Όταν 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις/ασυμφωνίες μεταξύ του Επίσημου Δείγματος και της ΤΠ, πλην των 
αναφερομένων στην εν λόγω καρτέλα, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της ΤΠ. Οπωσδήποτε το Επίσημο 
Δείγμα δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ’ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα.  
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : 
4.1 Γενικά :   
4.1.1 Το ύφασμα θα είναι καινούργιο. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής του 
(επωνυμία - διεύθυνση). 
4.1.2 Η κατασκευή αυτού, θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω §§ 4.2 έως και 4.15 σε 
συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας. 
 
4.2 Σύνθεση υφάσματος κατά EN ISO 1833-1 και EN ISO 1833-2 ή κατά ASTM D 629 ή άλλο ισοδύναμο 
πρότυπο :  67% ± 3% Πολυεστέρας  

33% ± 3% Βαμβάκι. 
4.3  Βάρος υφάσματος κατά ISO 3801 ή άλλο  ισοδύναμο πρότυπο : 275 g/m2, [ανοχές ως Πίνακας 
Ανοχών και Εκπτώσεων για Βαμβακερά - Σύμμεικτα Υφάσματα (ΠΑΕΒΣ) Προσθήκης Ι].  
 
4.4 Πλάτος Υφάσματος: 1,50 m (συμπεριλαμβανομένου του πλάτους των δύο ουγιών) 
 
4.5 Ύφανση υφάσματος κατά ISO 7211-1 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο : Διαγώνιος 2/2. 
 
4.6  Τίτλος νήματος κατά ISO 7211-5 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι): 
4.6.1 Στημόνι: 
40/2 Nec. 

 

4.6.2 Υφάδι :     24/2 Nec . 
 
4.7 Αντοχή εφελκυσμού κατά EN ISO 13934-1 (1999) ή EN ISO 13934-2 (1999) ή άλλο ισοδύναμο 
πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι): 
4.7.1 Στημόνι:  ≥ 1000 Ν.  
4.7.2 Υφάδι:  ≥   800 Ν. 
 
4.8  Πυκνότητα κλωστών/cm κατά ISO 7211-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως  ΠΑΕΒΣ Προσθήκης 
Ι): 
4.8.1 Στημόνι: 45. 
4.8.2 Υφάδι: 24. 
 
4.9 Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077, (μετά από 
προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 7Α και 
διαδικασία στεγνώματος Α “Line Dry” ή C “Flat dry” του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο  ισοδύναμο 
πρότυπο (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι):   
4.9.1 Στημόνι:  ± 1 %. 
4.9.2 Υφάδι:  ± 1 %. 
 
4.10 Αντοχή χρωματισμού, (βαθμολογημένη σύμφωνα με την κλίμακα των Μπλε, ανοχές ως ΠΑΕΒΣ 
Προσθήκης Ι): 
Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-B01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά EN ISO 105-
Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.  
 
4.11 pH, κατά ΕΝ ISO 3071 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Η τιμή του pH του υδατικού διαλύματος 



(εκχυλίσματος) του υφάσματος θα είναι: 4,0 - 7,5.  
 
4.12 Μερσερισμός: Το βαμβακερό ύφασμα θα έχει υποστεί μερσερισμό εξεταζόμενο σύμφωνα με το 
AATCC 89 ή το ASTM D 276. Ο μερσερισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σε όλη την έκταση του 
υφάσματος και σε βάθος (όχι μόνο στην επιφάνεια).  
 
4.13  Λεύκανση – Απόχρωση – Μέτρηση λευκότητας :  
4.13.1 Η απόχρωση του υφάσματος, θα είναι λευκή από υπερλεύκανση με χρήση οπτικών υπερλευκαντών. 
4.13.2 Μέτρηση λευκότητας:  
4.13.2.1 Για τη μέτρηση της λευκότητας θα χρησιμοποιηθεί σύστημα  χρωματομετρίας 
(φασματοφωτόμετρο ανάκλασης) με γεωμετρία μέτρησης d / (0º έως 10º) ή (0º έως 10º) / d (d: 
διαχεόμενος φωτισμός ή διαχεόμενη παρατήρηση) με πρότυπο φωτισμό τον CIE Standard Illuminant D65 
και με τον πρότυπο παρατηρητή 10° CIE Standard Observer 1964. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται 
συμπεριλαμβανομένης της γυαλάδας (specular included) και του UV της λάμπας Xenon (UV included).  
Η διάμετρος της οπής μέτρησης του φασματοφωτομέτρου (apperture) θα είναι  μεγαλύτερη από 1,2 cm.  
4.13.2.2 Οι μετρήσεις θα γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία σε κάθε τεμάχιο του δείγματος § 6.2.1. 
Τα προς εξέταση σημεία θα είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου από τη μέτρηση να μην 
επηρεάζονται από την επιφάνεια στήριξης του δείγματος. Η επιφάνεια στήριξης θα είναι κατά προτίμηση 
κάποιου ουδέτερου γκρι  χρώματος. 
Η λευκή απόχρωση του υφάσματος δίδεται από τον δείκτη λευκότητας (W10) ο υπολογισμός της οποίας θα 
γίνεται με την χρήση της παρακάτω εξίσωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 105-J02: W10 = Y10 + 800  (0,3138 - 
x10) + 1700  (0,3310 - y10).   
4.13.2.3 Από τις ληφθείσες τρεις (3) μετρήσεις, το σύστημα χρωματομετρίας (φασματο-φωτόμετρο 
ανάκλασης) εξάγει τρεις (3) τιμές του δείκτη λευκότητας. Απ’ αυτές εξάγεται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) του 
δείκτη λευκότητας (W10) που θα εκφράζει τη λευκότητα του κάθε τεμαχίου του δείγματος. 
4.13.2.4 Για τις προκύπτουσες τιμές του δείκτη λευκότητας των τεμαχίων του δείγματος § 7.2.1, εξάγεται ο 
Μ.Ο. ο οποίος εκφράζει τη λευκότητα της παρτίδας και για την οποία θα ισχύει: W10  125.   
 
4.14 Φινιριστικές κατεργασίες : Το ύφασμα θα υποστεί τις ακόλουθες διεργασίες κατά την παραγωγική 
διαδικασία ώστε να εξασφαλιστούν οι επιθυμητές ιδιότητες αυτού : Καψάλισμα, αποκολλάρισμα, 
απολίπανση, μερσερισμός, λίπανση, εμποτισμός με ρητίνες και μαλακοποιητικές ουσίες (softeners) και 
θερμοφιξάρισμα. 
 
4.15 Ούγια: Το πλάτος της ούγιας εφόσον αυτή υφίσταται θα συνυπολογίζεται στο συνολικό πλάτος του 
υφάσματος επιπλέον θα υφαίνεται με κατάλληλο σχέδιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη 
συνεκτικότητα της. 
 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΤΟΠΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
5.1 Συσκευασία : Το ύφασμα θα συσκευάζεται σε μορφή ρόλου, τοπιού, περιτυλισσόμενο σε κυλινδρικό 
πυρήνα από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι και σε όλο το πλάτος αυτού. Το κάθε τόπι υφάσματος θα 
συσκευάζεται σε διαφανές ανθεκτικό πλαστικό για την προστασία του. 
 
5.2 Μήκος : Το ονομαστικό μήκος κάθε τοπιού υφάσματος θα είναι: 50 m.  
 
5.3 Επισημάνσεις συσκευασίας : Σε κάθε τόπι υφάσματος και σε εμφανές σημείο αυτού θα τοποθετείται 
καρτέλα στην οποία θα  πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 
5.3.1 Περιγραφή υλικού. 
5.3.2 Κωδικός ΤΠ  
5.3.3 ΝΑΤ υλικού ως § 3. 
5.3.4 Συνολικό μήκος τοπιού. 
5.3.5 Βάρος συσκευασμένου υλικού. 
5.3.6 Αριθμός και έτος σύμβασης. 
5.3.7 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 
5.3.8 Αύξων αριθμός συσκευασίας (αρίθμηση τοπιών). 



5.3.9 Μήνας και έτος κατασκευής. 
 
6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
6.1 Μακροσκοπικός έλεγχος - Έλεγχος διαστάσεων : 
6.1.1 Ως παρτίδα, για τον έλεγχο του είδους, θεωρείται η συνολική ποσότητα υφάσματος σε μέτρα 
(συνολικό μήκος των τοπιών) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.    
6.1.2 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τοπιών που ελέγχεται μακροσκοπικά από την 
Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄). 
6.1.3 Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα.. 
6.1.4 Η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) πραγματοποιεί δειγματοληψία των 
τοπιών με την χρήση του ακόλουθου πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 12751: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μέγεθος παρτίδας 
(Συνολικό μήκος τοπιών) 

Αριθμός τοπιών (ρόλων) δείγματος 

≤ 5.000 m 3 

5.001 - 10.000 m  4 

10.001 - 15.000 m 5 

15.001 - 20.000 m 6 

Για κάθε επόμενα 5.000 m, ο αριθμός των τοπιών αυξάνεται κατά ένα (1) 

 
6.1.5 Ο έλεγχος θα γίνεται σε όλο το μήκος (50 m) όλων των τοπιών υφάσματος του δείγματος. 
6.1.6 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε καρνάβαλο ή μετροτράπεζα με διάστημα εξέτασης (τράβηγμα 
υφάσματος) περίπου κατά 1,5 m / min. 
6.1.7 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί οπτικά σε απόσταση 1m από την επιφάνεια της μετροτράπεζας με 
υπερυψωμένο άμεσο φωτισμό (overhead direct lightning) τοποθετημένο παράλληλα με την εξεταζόμενη 
επιφάνεια με ελάχιστη επίπεδο φωτεινότητας 1075 lux, στην «καλή όψη» του υφάσματος και ενώ το 
ύφασμα θα είναι σε κίνηση. Η κίνηση του υφάσματος μπορεί να διακοπεί προκειμένου να επιβεβαιωθούν 
ή/και να καταγραφούν «οριακά» ελαττώματα. 
6.1.8 Η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) ελέγχει και καταγράφει το μήκος του 
τοπιού ως § 5.2,  το πλάτος του τοπιού ως § 4.4, τις επισημάνσεις των τοπιών ως § 5.3 καθώς και τα τυχόν 
μακροσκοπικά ελαττώματα όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Μακροσκοπικών Ελαττωμάτων της 
συνημμένης Προσθήκης ΙΙ. 
 
6.2 Καταγραφή, βαθμολόγηση και υπολογισμός μακροσκοπικών ελαττωμάτων 
6.2.1 Όλα τα οπτικώς (μακροσκοπικά) ευρεθέντα κατασκευαστικά ελαττώματα θα μαρκάρονται (με ερυθρή 
κλωστή στην ούγια) και καθένα εξ αυτών θα βαθμολογείται ως εξής: 
6.2.1.1 Για ελαττώματα μέχρι 80 mm μήκος καθ’ οποιαδήποτε διάσταση: 1 μονάδα. 
6.2.1.2 Για ελαττώματα από 80 mm μέχρι 160 mm μήκος καθ’ οποιαδήποτε διάσταση:    

2 μονάδες. 
6.2.1.3 Για ελαττώματα από 160 mm μέχρι 240 mm μήκος καθ’ οποιαδήποτε διάσταση:  

3 μονάδες. 
6.2.1.4  Για ελαττώματα πάνω από 240 mm μήκος καθ’ οποιαδήποτε διάσταση:               

4 μονάδες 
6.2.1.5 Ειδικότερα για τις περιπτώσεις τρυπών, κιτρινίλων (κηλίδων ή λεκιασμάτων), εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας αυτών η ύπαρξή τους θα αξιολογείται / βαθμολογείται ως εξής: 

 6.2.1.5.1  Τρύπες:  
 6.2.1.5.1.1 Μέχρι 1 cm διάμετρο: 2 Μονάδες.  
 6.2.1.5.1.2 Από 1 cm μέχρι 2 cm: 4 Μονάδες.  
 6.2.1.5.1.3 Άνω των 2 cm διαμέτρου: Ακατάλληλο.  

6.2.1.5.2 Κιτρινίλες (Λεκιάσματα): 
6.2.1.5.2.1 Μέχρι 1 cm μήκος: 1 Μονάδα. 
6.2.1.5.2.2 Από 1 cm μέχρι 2 cm: 2 Μονάδες. 
6.2.1.5.2.3 Από 2 cm μέχρι 3 cm: 3 Μονάδες. 



6.2.1.5.2.4 Από 3 cm μέχρι 4 cm: 4 Μονάδες. 
6.2.1.5.2.5 Άνω των 4 cm: Ακατάλληλο. 
 
6.2.1.6 Επιπλέον τα ακόλουθα ελαττώματα θα βαθμολογούνται με 4 μονάδες για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 
υφάσματος που θα προκύπτουν : 
6.2.1.6.1 Σακουλιασμένη, με ρυτιδώσεις ή/και με κυματισμούς (κατσαρωμένο) γενική εμφάνιση 
υφάσματος. 
6.2.1.6.2 Αντικειμενικά ανιχνεύσιμη δυσάρεστη οσμή υφάσματος. 
6.2.1.6.3 Κακή (ανομοιόμορφη) με ραβδώσεις (μπάρες) ή/και σκιές (νερά) λεύκανση  υφάσματος. 
 
6.2.1.7 Το μέγιστο που μπορεί να βαθμολογηθεί κάθε τρέχον μέτρο υφάσματος ανέρχεται σε 4 μονάδες 
ανεξαρτήτως του αριθμού ή του μεγέθους των ευρεθέντων «ατομικών» ελαττωμάτων (όπως αυτά 
περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους) ακόμα και αν το σύνολο της βαθμολογίας των ξεπερνάει 
τις 4 μονάδες. 
 
6.2.2 Θα βαθμολογείται με 4 μονάδες κάθε μέτρο υφάσματος στο οποίο ευρίσκεται ένα συνεχές τρέχον 
ελάττωμα μήκους μεγαλύτερου από 240 mm. 
 
6.2.3 Κάθε ευρεθείσα ραφή (συνένωση) σε μέρος ή καθ’ όλο το πλάτος του υφάσματος ή οποιοδήποτε 
άλλο ελάττωμα εκτεινόμενο σ’ όλο το πλάτος του υφάσματος θα βαθμολογείται με 4 μονάδες. 
 
6.2.4 Ειδικότερα για το μήκος (βλ. § 5.2) του κάθε τοπιού § 6.1.4 θα ισχύουν τα ακόλουθα:  
6.2.4.1 Μήκος τοπιού μικρότερο από το ονομαστικό έως 0,5 m: 1 Μονάδα 
6.2.4.2 Μήκος τοπιού από 0,5 m έως 1,0 m μικρότερο του ονομαστικού: 2 Μονάδες 
6.2.4.3 Μήκος τοπιού από 1,0 m έως 1,5 m μικρότερο του ονομαστικού: 3 Μονάδες 
6.2.4.4 Μήκος τοπιού από 1,5 m έως 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: 4 Μονάδες 
6.2.4.5 Μήκος τοπιού κατά 2,0 m μικρότερο του ονομαστικού: Απόρριψη 
 
6.3 Εργαστηριακός έλεγχος 
6.3.1 Από ένα εκ των τοπιών υφάσματος της § 6.1.4 λαμβάνεται  ένα τεμάχιο μήκους δύο μέτρων (2m) και 
ολόκληρου πλάτους και σε απόσταση όχι μικρότερη από ένα μέτρο (1m) από το τέλος αυτού.  
 
6.3.2  Το λαμβανόμενο τεμάχιο θα αξιοποιηθεί στον εργαστηριακό έλεγχο. Για το λόγο αυτό θα τεμαχιστεί 
κατά την έννοια του υφαδιού, δημιουργώντας το δείγμα και το αντίδειγμα. Το τελευταίο θα παραμείνει 
στην Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας 
την προμήθεια Αρχής. Το δείγμα-αντίδειγμα θα αριθμείται και θα φέρει καρτέλα. Η καρτέλα υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπό 
του. 
Η καρτέλα επισημαίνεται μ’ όλα τα στοιχεία που αφορούν το δείγμα – αντίδειγμα, ειδικότερα θα 
αναγράφεται επ’ αυτής: 
6.3.2.1 Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται τα τεμάχια δείγματος. 
6.3.2.2 Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης. 
6.3.2.3 Επωνυμία προμηθευτή. 
6.3.2.4 Ονομασία υλικού, NAT και κωδικός ΤΠ. 
6.3.2.5 Ημερομηνία παράδοσης § 6.1.1 καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας.  
6.3.2.6 Αύξων αριθμός συσκευασίας § 5.3.8. 
Στην καρτέλα επισημάνσεων του τοπιού και του αντίστοιχου μετρολογίου, από το οποίο αφαιρείται το 
δείγμα, σημειώνεται η αφαίρεση του αντίστοιχου μήκους του δείγματος. 
 
6.3.3 Τα δείγματα του εργαστηριακού ελέγχου (τεμάχια συγκεκριμένου μήκους) βαρύνουν τον 
προμηθευτή ως επιπλέον ποσότητα υφάσματος, σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που 
υποχρεούται να παραδώσει. 
 
6.3.4 Το δείγμα της § 6.3.2 θα υφίσταται εργαστηριακό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των §§ 4.2, 



4.3, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9.1, 4.9.2, 4.10, 4.11, 4.12 και 4.13.5 σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα πρότυπα, για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν.  
 
6.3.5 Ως κύριο ελάττωμα τεμαχίου δείγματος § 6.3.2 ως προς οιοδήποτε μετρούμενο (εξεταζόμενο) 
τεχνικό χαρακτηριστικό της § 6.3.4 θεωρείται η εύρεση τιμής (κατά απόλυτη τιμή) μεγαλύτερη των 
αναφερόμενων ανοχών για έκπτωση στον ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι ή/και τιμή εκτός των ορίων της § 4.11. 
 
6.3.6 Οι έλεγχοι § 6.3.4 θα εκτελούνται στο Χημείο  Ενόπλων Δυνάμεων (τηλ. 210- 4611689-210-4613441). 
Στη περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων, με μέριμνά του, 
τεμάχια από το δείγμα της § 6.3.1 θα αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια του δημόσιου τομέα π.χ. ΕΤΑΚΕΙ 
(τηλ. 210-9234932), ΕΛΚΕΔΕ (τηλ. 210-2855580),  Γ.Χ.Κ. (τηλ. 210-6479123),  ή σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα, για εκτέλεση του σχετικού ελέγχου.  Όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται 
στην § 6.3.4 θα γίνονται με έξοδα των προμηθευτών. 
 
6.4 Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση - Απόρριψη παρτίδας 
Για την παραλαβή ή μη μιας παρτίδας λαμβάνονται υπόψη τόσο τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού 
ελέγχου όσο και του εργαστηριακού ελέγχου. 
 
6.4.1 Αποτελέσματα μακροσκοπικού ελέγχου 
6.4.1.1 Με το τέλος του μακροσκοπικού ελέγχου θα υπολογιστεί ο αριθμός (μ) των μονάδων ανά 100 m2 
για κάθε τόπι υφάσματος § 6.1.4 καθώς και για το σύνολο των προαναφερομένων τοπιών, ο οποίος εφεξής 
θα ονομάζεται Μέσος Όρος μ (ΜΟμ). 
Ο υπολογισμός του μ ή του ΜΟμ θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:  
 

μ ή ΜΟμ  
Μονάδες 

= 
100000 x Καταγεγραμμένες μονάδες  

100 m2 Πλάτος Υφάσματος x Ολικό εξετασθέν μήκος  

 
Όπου: 
Καταγεγραμμένες μονάδες: Ο αριθμός μονάδων του υφάσματος του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος 
για το ΜΟμ, ως αυτές αναφέρονται § 6.2. 
Πλάτος Υφάσματος: Προδιαγραφόμενο πλάτος του υφάσματος σε mm. 
Ολικό εξετασθέν μήκος: Το εξετασθέν μήκος του υφάσματος (σε m) του τοπιού ή των τοπιών του δείγματος 
για το ΜΟμ. 
 
6.4.1.2  Ένα τόπι θα θεωρείται κατάλληλο όταν ο μ του (αριθμός μονάδων ανά 100 m2), είναι μικρότερος ή 
ίσος από 45 (μ ≤ 45). 
 
6.4.1.3 Ένα τόπι κρίνεται ως ακατάλληλο όταν: 
6.4.1.3.1 Ο μ (αριθμός μονάδων του ανά 100 m2) είναι μεγαλύτερος από 60 (μ > 60).  
6.4.1.3.2 Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι υφίστανται τρύπες μεγαλύτερες των 2 cm (βλ. § 
6.2.1.5.1.3) ή/και κιτρινίλες μεγαλύτερες των 4 cm (βλ. § 6.2.1.5.2.5) 
6.4.1.3.3 Όταν το μήκος του είναι μικρότερο από 48 m (βλ και § 6.2.4.5). 
 
6.4.2 Απόρριψη παρτίδας  
6.4.2.1 Όταν έστω και ένα τόπι από το δείγμα της § 6.1.4 κριθεί ακατάλληλο ως ανωτέρω § 6.4.1.3, τότε η 
ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας και δεν εκτελείται εργαστηριακός έλεγχος, κρίνοντας ότι το υλικό 
δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΤΠ. 
 
6.4.2.2 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.3.4 βρεθούν κύρια ελαττώματα, όπως αυτά ορίζονται 
στην § 6.3.5, η ΕΠ δύναται να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας ότι το υλικό παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις.  
 
6.4.2.3 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.3.4 βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπτών ανοχών 
του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι των οποίων όμως το άθροισμα (μετά την αφαίρεση των επιτρεπόμενων άνευ 



έκπτωσης ανοχών) υπερβαίνει το 10%, η Επισπεύδουσα Υπηρεσία δύναται να προτείνει την απόρριψη της 
παρτίδας, κρίνοντας ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΤΠ. 
 
6.4.3 Παραλαβή παρτίδας με έκπτωση, εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην § 6.4.2: 
6.4.3.1 Όταν ο ΜΟμ του δείγματος § 7.1.4 είναι μικρότερος ή ίσος του 60 και μεγαλύτερος από 45, (45 < 
ΜΟμ ≤ 60), τότε η Επισπεύδουσα Υπηρεσία επιβάλλει έκπτωση 0,666% επί της συμβατικής τιμής της 
παρτίδας για κάθε μία επιπλέον μονάδα άνω του 45 και έως του 60 συμπεριλαμβανομένου, (μέγιστη ολική 
έκπτωση 10%). 
 
6.4.3.2 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 7.3.4 βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπόμενων 
ανοχών του ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι και δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην   ανωτέρω § 7.4.2.3 η ΕΠ επιβάλλει 
την προβλεπόμενη στον ΠΑΕΒΣ έκπτωση.   
 
6.4.4 Μία παρτίδα παραλαμβάνεται δίχως έκπτωση εφόσον δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην § 7.4.3 και 
ο ΜΟμ του δείγματος § 7.1.4 είναι μικρότερος ή ίσος με 45 (ΜΟμ ≤ 45). 
 
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Θα συμπεριλαμβάνονται: 
Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 
9001 για το δηλωθέν στην § 5.1.1 εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής υφασμάτων, εφόσον προβλέπεται 
στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το 
ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία  Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ 
σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας. 
 
8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
8.1 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης ΤΠ με μνημονευόμενα σ’ αυτήν πρότυπα, κατισχύει η ΤΠ, υπό 
την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας Ελληνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
 
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ 
ΣΤ΄/ΑΠΥΑ που βρίσκονται στην Ακτή  Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 στον Πειραιά. Η μεταφορά και η παράδοση 
των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα της αναδόχου εταιρείας. 
 
VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΜΒΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΔΙ 
    

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας κομβίων μεταλλικών με πόδι. 
 
2. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ 
Με το Επίσημο Δείγμα (Ε.Δ.) της Υπηρεσίας, όπως απεικονίζεται στην Προσθήκη 2,  προσδιορίζονται η 
ακριβής απεικόνιση των κομβίων μεταλλικών με πόδι, οι προβλεπόμενες διαστάσεις καθώς και η γενική 
μακροσκοπική εμφάνιση αυτού. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος και των διαφόρων 
χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά του Δείγματος. 
Οπωσδήποτε το Ε.Δ. της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σε αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
3.1.1. Τα κομβία μεταλλικά με πόδι θα είναι καινούρια. Θα είναι στρογγυλά, μεταλλικά, χρυσού χρώματος. 
Στο κέντρο του εμπρόσθιου τμήματος να υπάρχει ανάγλυφο το διακριτικό σήμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και στο 
κέντρο του οπίσθιου τμήματος θα φέρει ενσωματωμένο κρίκο (πόδι) , απολύτως σύμφωνα με το Ε.Δ. της 
Υπηρεσίας. 
3.1.2. Τα κομβία μεταλλικά με πόδι  θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα 
εξασφαλίσει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 



3.1.3 Η κατασκευή των κομβίων μεταλλικών με πόδι θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατωτέρω §3.2 
έως και §4.2 και πάντα σε συνδυασμό με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας. 
3.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
3.2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΒΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΔΙ 
Διάμετρος κομβίου  : 2,4 ± 0,1 εκ. 
Περίμετρος κομβίου:  7,5 ± 0,1εκ 
Διάμετρος κρίκου (ποδιού)  : 0,5 ± 0,1 εκ. 
Περίμετρος κρίκου (ποδιού)  : 1,5 ± 0,1εκ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
4.1 Υλικό / χρώμα κομβίων μεταλλικών με πόδι : Μεταλλικό / Χρυσό  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 

 
Εικόνα 1. 

 
Εικόνα 2. 

 
Εικόνα 3. 

 
Εικόνα 4. 

 

VΙΙ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας χειμερινών διακριτικών 
Λιμενοφυλάκων. 
 
2. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ 
Με το Επίσημο Δείγμα (Ε.Δ.) της Υπηρεσίας, όπως απεικονίζεται στην Προσθήκη 1,  προσδιορίζονται η 
ακριβής απεικόνιση του χειμερινού διακριτικού Λιμενοφυλάκων, οι προβλεπόμενες διαστάσεις καθώς και 
η γενική μακροσκοπική εμφάνιση αυτού. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος και των 
διαφόρων χαρακτηριστικών των Τ.Π. που δε διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά του 
Δείγματος. Οπωσδήποτε το Ε.Δ. της Υπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σε αυτό κακοτεχνίες και 
ελαττώματα 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
3.1.1. Τα χειμερινά διακριτικά Λιμενοφυλάκων θα είναι καινούρια. Θα είναι μαύρου χρώματος με χρυσή 



ρήγα περιμετρικά. Στο κέντρο του εμπρόσθιου τμήματος να υπάρχει κεντητό το διακριτικό σήμα του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., απολύτως σύμφωνα με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας. Το χειμερινό διακριτικό Λ/Φ αποτελείται από μια 
διακριτική σειρίδα, η οποία σχηματίζει ορθή γωνία με ανεστραμμένη κορυφή και με μήκος πλευρών 65 
χιλιοστά. Στις άκρες των σκελών διακριτικής σειρίδας του βαθμού των Λιμενοφυλάκων, εφάπτεται 
τοξοειδής σειρίδα τύπου 1. Στο μέσο του χώρου, μεταξύ των σειρίδων αυτών, κεντάται το διακριτικό σήμα 
του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Τύπος 1.  Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 10 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζεται ένα ζεύγος με 
παράλληλες και λείες ραβδώσεις, πλάτους 3 χιλιοστών έκαστη. Το διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων του 
προηγούμενου εδαφίου, είναι ψαθωτό και φέρει πλάτος 2 χιλιοστά. 
Διακριτικό σήμα : Το διακριτικό σήμα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αποτελείται από δύο επίχρυσες άγκυρες χιαστί, άνευ 
στύπου και με στρεπτούς βραχίονες, περιτυλιγμένες με επίχρυση και ελικοειδή αλυσίδα. Το μήκος της 
ατράκτου κάθε άγκυρας με το δακτύλιο του διακριτικού σήματος, καθορίζεται σε 45 χιλιοστά. 
3.1.2. Τα χειμερινά διακριτικά Λιμενοφυλάκων θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα 
εξασφαλίσει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 
3.1.3 Η κατασκευή των χειμερινών διακριτικών Λιμενοφυλάκων θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία των 
κατωτέρω §3.2 έως και §4.2 και πάντα σε συνδυασμό με το Ε.Δ. της Υπηρεσίας. 
3.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
3.2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
Μέγιστο Πλάτος : 10 ± 0,5 εκ. 
Μέγιστο Ύψος     : 8,5 ± 0,2 εκ. 
 
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
4.1 Υλικό / χρώμα χειμερινών διακριτικών Λιμενοφυλάκων : Τσόχα / μαύρο 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 

                                                                  
Εικόνα 1. 
 
VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την 
επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
 
IX. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία 

(ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤο ) με έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής  βεβαίωσης Παραλαβής. 

 

Χ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ./ 

ΑΠΥΑ που βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2 στον Πειραιά. Τα Ε.Δ. 

της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θελήσουν να τα ελέγξουν, βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο 



ΥΝΑΝΠ (3ος όροφος) στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (κατόπιν συνεννοήσεως). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

             Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι : 

 α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

 β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ'),  

 γ) Ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΕΒΙΟΤ , ΛΕΥΚΟΥ 

ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΚΟΜΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Λ/Φ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.» 

 δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  30-06-2022 και ώρα 12:00. 

 ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει 

δύο (02) υποφακέλους, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που 

τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο 

προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης (gov.gr). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα 

υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, γνήσια και αμεταχείριστα, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) . 

3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλλουν προσφορά για το είδος 1 (ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΒΙΟΤ ΜΑΥΡΟ), όπως εμπεριέχεται στον πίνακα του 

κεφαλαίου IV του (β) σχετικού απαιτείται να προσκομίσουν :   

α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης κατά το χρονικό 

διάστημα από την 01/01/2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας 

διακήρυξης, για τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα πρέπει, αθροιστικά, να έχουν 

συμβατικό αντικείμενο αξίας τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της 

παρούσας Διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι δέκα επτά χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ (17.400,00€). 

    Ως αποδεικτικά μέσα γίνονται δεκτά: Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή (διαζ) το σώμα των συναφθεισών 



συμβάσεων. 

β) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται και να διαθέτουν εν 

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής: 

Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.    

     Ως αποδεικτικό μέσο γίνεται δεκτό : Το πιστοποιητικό. 

4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς 

που υποβάλλουν προσφορά για το είδος 2 (ΥΦΑΣΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΜΙΚΤΟ) , όπως εμπεριέχεται 

στον πίνακα του  του κεφαλαίου IV (β) σχετικού απαιτείται να προσκομίσουν:   

α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης κατά το χρονικό 

διάστημα από την 01/01/2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας 

διακήρυξης, για τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα πρέπει, αθροιστικά, να έχουν 

συμβατικό αντικείμενο αξίας τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της 

παρούσας Διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι δέκα τρεις χιλιάδες 

τριακόσια ευρώ (13.300,00€). 

      Ως αποδεικτικά μέσα γίνονται δεκτά: Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή (διαζ) το σώμα των συναφθεισών 

συμβάσεων. 

β) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται και να διαθέτουν εν 

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής: 

Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.  

Ως αποδεικτικό μέσο γίνεται δεκτό: Το πιστοποιητικό. 

5. Για τα είδη 3 και 4 (κομβία μεταλλικά με πόδι, διακριτικά Λ/Φ χειμερινά) άνευ απαιτήσεων τεχνικής 

επάρκειας.  

            Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα 

κάτωθι: 

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών. 

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η 

τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση 

κατά την κείμενη νομοθεσία- μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.. 



4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον πέντε μήνες). 

5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους  σύμφωνα με τον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., 

συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων υπέρ δημοσίου) 

ΦΠΑ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

       

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η 

οικονομική προσφορά. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

         Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης 

μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών 

ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο 

φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη  ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ και 

τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: 

           Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

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 δεν 

υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

              Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα 

μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  

προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών. 

                 Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού 

φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος 



αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)  θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 

                B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 

            Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 


