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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για την Προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων έτους 2022» 
ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,6 της μελέτης 108/9956/21-07-2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 
Εργαζομένων έτους 2020» ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,6 της μελέτης 108/9956/21-07-2022 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 69.343,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% και 6%. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ 
Οδός: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 
Ταχ.Κωδ.: 72100 
Τηλ.: 2841340156 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E-mail: xliasou@dimosagn.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΣΟΥ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): https://www.agiosnikolaos.gr/ 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης 
διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  από  15/ 09/ 2021 και ώρα 14:00 

3. Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):    171480 

4. Κωδικοί CPV:  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων:  

ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΗ CPV 

ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 18141000-9 

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – 

ΟΡΑΣΕΩΣ 

18443000-6 

33735000-1 

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 33140000-3 
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ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 35113400-3 

ΟΜΑΔΑ 6 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18143000-3 

 
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.343,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
και 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.456,89€ ΦΠΑ: 12.886,62 €). 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΗ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) ΜΕ ΦΠΑ 24%, 6% 

ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 18141000-9 10.684,55 

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – 

ΟΡΑΣΕΩΣ 

18443000-6 

33735000-1 

  7.466,76 

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 33140000-3   4.889,68 

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

35113400-3 44.981,42 

ΟΜΑΔΑ 6 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18143000-3   1.321,10 

ΣΥΝΟΛΟ   69.343,51 

 

6. Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου, από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης 

 
7. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 432 (Λασίθι) 
 
8. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια των Ομάδων 
ειδών 1,2,3,4,6 όπως αναφέρονται στη μελέτη 108/9956/21-07-2022 της Προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» 
 
9.Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή για όλες τις Ομάδες της προμήθειας, αλλά υποχρεωτικά, με ποινή 
αποκλεισμού, για ΟΛΗ την ζητούμενη ποσότητα εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΟΜΑΔΑΣ. 
Είναι δυνατή η ανάθεση όλων των Ομάδων στον ίδιο προσφέροντα αρκεί σε κάθε Ομάδα να είναι ο 
μειοδότης. 
 
10.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
11.Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 3) 
Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
108/9956/21-07-2022 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος. 
 
12.Λόγοι αποκλεισμού: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο 
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άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της 
ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 
 
13. Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας και τη στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπως αναλυτικά προβλέπεται 
στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.8 της Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 
της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 
 
14. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της κάθε Ομάδας (1,2,3,4,6) του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1.3  της παρούσας διακήρυξης χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή 
ανά είδος. 
 
15.Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης: 

Η διάρκεια της σύμβασης εκάστης Ομάδας ορίζεται  σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της. 

 
16. Παραλαβή προσφορών και αποσφράγισή τους:.  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  4η Οκτωβρίου 2022 (04/10/2022) ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 11η Οκτωβρίου 2022 (11/10/2022) ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. 

 

17.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών 

 
18.Προδικαστικές προσφυγές Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. 
ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του.. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης. 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.  

19.Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 17148 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την 15/09/2022.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  
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 σε μια τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και 
 σε μια νομαρχιακή εφημερίδα (Νέα Επαρχία) 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   https://www.agiosnikolaos.gr/ ( Ενημέρωση/Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί) 

 

20.Απαιτούμενες Εγγυήσεις:  

Α)Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό του 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ, 
ποσού 1.129,14 €. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες από τις Ομάδες της σύμβασης, το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, άνευ ΦΠΑ της κάθε Ομάδας. 

Αναλυτικά παρακάτω φαίνεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για κάθε Ομάδα:  

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ (€) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€) 

Ομάδα 1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 8.930,78 178,62 

Ομάδα 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΡΑΣΕΩΣ 6.021,58 120,43 

Ομάδα 3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 4.163,79 83,27 

Ομάδα 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 36.275,34 725,51 

Ομάδα 6 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.065,40 21,31 

Συνολικό Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής  1.129,14 

 
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. 

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ 
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