
              

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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Θέμα: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Παλλήνης για χρονικό διάστηµα ενός (1) 

έτους».                                                                    

         Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 641/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΔΨΩΞΚ-6Β7), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό  

Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής  

Προστασίας των εργαζοµένων του ∆ήµου Παλλήνης για χρονικό διάστηµα 

ενός (1) έτους».                                                                    

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Διακήρυξη με τίτλο «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των εργαζοµένων 

του ∆ήµου Παλλήνης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους», με CPV: 35113400-3, 

18000000-9, 18141000-9, 18424300-0, 33735100-2, 33733000-7, 42662100-5, 

35113440-5, 35113400-3, 18816000-2, 18830000-6, 18143000-3, 18441000-2, 

18443340-1, 18318200-3, 18220000-7, 18333000-2, 18130000-9 δαπάνης 

71316,20 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 88432,09 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, 

με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 7409,40 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9187,66 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένης της 

προαίρεσης 97619,75 €  με  ΦΠΑ 24% 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS
PAPAIOANNOU
Ημερομηνία: 2018.12.19 11:58:23 EET

18PROC004241835 2018-12-20



Περιεχόμενα 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ______________________________  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση ______________________  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο ________________________________________  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού ___  

1.6 Δημοσιότητα ___________________________________________  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης ________________  

2.1 Γενικές Πληροφορίες ____________________________________  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ........................................................................  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ..........................................................................  

2.1.4 Γλώσσα ..............................................................................................  

2.1.5 Εγγυήσεις ...........................................................................................  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ____________  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής ......................................................................  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ...........................................................................  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..............................................................................  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .........................  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ...........................................  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....................................................  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ..  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ..............................................................  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ....................................................  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ...........................  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα .................................................................................  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης ______________________________________  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ...............................................................................  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών _______________________  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ...............................................  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ..  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών .................................................................  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .............................................................  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών ____________________  

3.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών ..................................................  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .......................................................................  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ____________________________  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης __________________________  

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΙΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ _________  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας ___________________________________  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης ________________________________  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία __________________  

18PROC004241835 2018-12-20



4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης _____________________________  

4.4 Υπεργολαβία ___________________________________________  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της _________________  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ___________________  

5.1 Τρόπος πληρωμής _______________________________________  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις ______________  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ___________  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης ____________________________  

6.2  Διάρκεια σύμβασης ______________________________________  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ____________________  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση _____________________  

6.5  Δείγματα - ΔειγματολΗψία ________________________________  

6.6             Αναπροσαρμογή 

τιμής………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης ____________________________________  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ __________________________________________  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς _________________  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών _________________  

 

 

18PROC004241835 2018-12-20



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Παλλήνης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιθάκης 12, Γέρακας  

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 15344 

Τηλέφωνο 2106604641 

Φαξ 2106612965 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   v.skourlis@0156.syzefxis.gov.gr, 

promitheies@0156.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Διεύθυνση Τεχνική Υπηρεσία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http:/www.palini.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα 

ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

σε τοπικό επίπεδο 

 

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 από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού 

δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές.  (άρθρο 

27 του ν. 4412/16).  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των ετών 2018-2019-2020 του 

Δήμου. Συγκεκριμένα με την δέσμευση με τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

με: υπ’αριθμ. 

  ΑΑΥΣΥΜ 1579/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39310/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 10.6063.0007, ΑΔΑ: Ψ09ΒΩΞΚ-9ΞΤ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1580/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39317/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 15.6063.0007, ΑΔΑ: 6ΘΜΒΩΞΚ-Ο52 ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1581/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39319/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 20.6063.0006, ΑΔΑ: ΩΣΝ6ΩΞΚ-ΚΞΓ ΑΔΑΜ: 
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18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1582/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39321/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 25.6063.0006, ΑΔΑ: ΩΣΥ3ΩΞΚ-7ΑΩ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1583/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39322/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 35.6063.0007, ΑΔΑ: 7ΤΣΞΩΞΚ-ΘΘΛ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1584/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39323/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 45.6063.0006, ΑΔΑ: 60Γ7ΩΞΚ-ΡΒ9 ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 

δεσμεύθηκαν για το έτος 2018 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2019 και 2020 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣ

Ο 

2018 

ΠΟΣ

Ο 

2019 

ΠΟΣ

Ο 

2020 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫ

ΠΟΛΟ

-

ΓΙΣΘΕ

Ν 

ΠΟΣΟ 

ΚΑ 

10.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

104,1

6 
0 0 104,16 

ΚΑ 

15.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
1700,

00 

430,7

6 

2230,7

6 

ΚΑ 

20.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
6000

0,00 

1545

1,96 

75551,

96 

ΚΑ 

25.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
6000,

00 

3016,

48 

9116,4

8 

ΚΑ 

35.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
7000,

00 

2447,

50 

9547,5

0 

ΚΑ 

45.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
800,0

0 

168,8

8 

1068,8

8 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

97619

,75 

 

 

 

Η δαπάνη για τα έξοδα δημοσίευσης στο Τύπο εγκρίθηκε με την Τεκμηριωμένο 

Αίτημα του Διατάκτη με αρ. πρωτ. 39084/05-12-2018. Η δαπάνη δημοσίευσης θα 
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βαρύνει τον ΚΑΕ: 20.6462 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 

ΩΡΤΝΩΞΚ-ΣΡΠ). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Παλλήνης. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού 

χαρτιού, μηχανογραφικού χαρτιού, λοιπών υλικών γραφείων, αναλωσίμων υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (toner, μελάνια κ.λ.π.).  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35113400-3, 18000000-9, 18141000-9, 

18424300-0, 18141000-9, 33735100-2, 33733000-7, 42662100-5, 35113440-5, 

35113400-3, 18816000-2, 18830000-6, 18143000-3, 18441000-2, 18443340-1, 

18318200-3, 18220000-7, 18333000-2, 18130000-9. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα-ομάδες και ο κάθε υποψήφιος 

ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των 

προσφορών θα γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών. Ο Δήμος μπορεί να 

αναθέσει το σύνολο της μελέτης έναν προμηθευτή.  

Η προθεσμία εκτέλεσης των προμηθειών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αρχόμενης από την ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, 

παρ.7 του Ν.4412/2016), με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών 

ανάλογα  με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71316,20 € πλέον ΦΠΑ 

24%, ήτοι 88432,09 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. Στην παρούσα 

προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 15% στην συνολική ποσότητα για τις 

ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ποσού 7409,40 € πλέον ΦΠΑ 24%,  ήτοι 9187,66 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 78725,60 €  προ ΦΠΑ συμπ. Προαίρεσης, ήτοι 97619,75 €  

συμπ. ΦΠΑ και συμπ. Προαίρεσης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας Διακήρυξης, η οποία συνοδεύει την 

παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως: 

 Του νόμου 4555/2018 : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 
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297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», 

 των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15) 

«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

 των παρ. 1 & 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006) 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 την με αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 

ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Τεύχος Β’).  

 ΚΥΑ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/30-7-2007 Τεύχος Β’).   

 ΚΥΑ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/28-5-2008 Τεύχος Β’).   

 

 Το πρωτογενές αίτημα της της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑΜ: 18REQ004126690) 
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 Την υπ’ αριθμ.: 82/2018 μελέτη της της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 Τον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 σχετικά με την αντιμετώπιση 

της δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Παλλήνης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους για 

την οποία υπάρχει πρόβλεψη στους κατωτέρω κωδικούς προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2019 και 2020, οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣ

Ο 

2018 

ΠΟΣ

Ο 

2019 

ΠΟΣ

Ο 

2020 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫ

ΠΟΛΟ

-

ΓΙΣΘΕ

Ν 

ΠΟΣΟ 

ΚΑ 

10.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

104,1

6 
0 0 104,16 

ΚΑ 

15.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
1700,

00 

430,7

6 

2230,7

6 

ΚΑ 

20.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
6000

0,00 

1545

1,96 

75551,

96 

ΚΑ 

25.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
6000,

00 

3016,

48 

9116,4

8 

ΚΑ 

35.6063

.0007 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
7000,

00 

2447,

50 

9547,5

0 

ΚΑ 

45.6063

.0006 

Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας 

εργαζομένων (2018) 

100 
800,0

0 

168,8

8 

1068,8

8 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

97619

,75 

 

 Τις Προτάσεις Εγκρίσεις Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης με αρ. 

πρωτ. 38982/05-12-2018    

 Τα Τεκμηριωμένα Αιτήματα του Διατάκτη με αρ. πρωτ.39018/05-12-

2018.  

 Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ) με: υπ’αριθμ.  

 ΑΑΥΣΥΜ 1579/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39310/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 10.6063.0007, ΑΔΑ: Ψ09ΒΩΞΚ-9ΞΤ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1580/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39317/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 15.6063.0007, ΑΔΑ: 6ΘΜΒΩΞΚ-Ο52 ΑΔΑΜ: 
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18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1581/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39319/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 20.6063.0006, ΑΔΑ: ΩΣΝ6ΩΞΚ-ΚΞΓ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1582/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39321/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 25.6063.0006, ΑΔΑ: ΩΣΥ3ΩΞΚ-7ΑΩ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1583/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39322/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 35.6063.0007, ΑΔΑ: 7ΤΣΞΩΞΚ-ΘΘΛ ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 ΑΑΥΣΥΜ 1584/06-12-2018 (αρ.πρωτ. 39323/06-12-2018) (πολυετής) σε 

βάρος του ΚΑΕ: 45.6063.0006, ΑΔΑ: 60Γ7ΩΞΚ-ΡΒ9 ΑΔΑΜ: 

18REQ004146079 καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 το Εγκεκριμένο Αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ004146079) 

 Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2018. 

 Η Πρόταση Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης του Δήμου 

Παλλήνης με αρ. πρωτ. 39081/05-12-2018, το Τεκμηριωμένο 

Αίτημα του Διατάκτη με αρ. πρωτ. 39084/02-12-2018, την 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με υπ’αριθμ. ΑΑΥ 1577/05-12-

2018 (αρ.πρωτ. 39245/06-12-2018.-2018) σε βάρος του ΚΑΕ: 

20.6462 ΑΔΑ:ΩΡΤΝΩΞΚ-ΣΡΠ σε βάρος του ΚΑΕ: 20.6462 για την 

κάλυψη της δαπάνης των δημοσιεύσεων στο Τύπο και 

καταχωρήθηκε µε α/α 16 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 2018, 

για την δημοσιεύση στην εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΗ 

ΦΩΝΗ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, καθώς και την 

με αρ. πρωτ. 40438/14-12-2018 (ΑΔΑ ΨΤΘΗΩΞΚ-ΕΞΨ) Απόφαση 

Δημάρχου για την ανάθεση των δημοσιεύσεων. 

 

 την υπ’αριθμ: 641/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 

6ΧΔΨΩΞΚ-6Β7) περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών 

προδιαγραφών και του τρόπου διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 

 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. 

  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/01/2019, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00. 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του  φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

θα γίνει στις 24/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
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σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68267. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

Μαχητική Φωνή 

Αττικό Βήμα 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.pallini.gr, στην διαδρομή: Νέα & 
Ανακοινώσεις ► Ανακοινώσεις, στις 21/12/2018. 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

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 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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 ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], υπόδειγμα του 

οποίου βρίσκεται στο Παράρτημα II της παρούσας Διακήρυξης. 

 Η υπ’αριθμ 82/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής. 

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, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο1. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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 τέσσερις (4) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

που ζητήθηκαν 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. 

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

που ζητήθηκαν 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. 

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 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. 
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 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

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 ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) 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.Σ.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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 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 δίνονται δίνεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας 

Διακήρυξης. 

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 Δικαιούμενοι 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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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, που ανέρχεται σε ποσοστό 

2% επί της καθαρής (εκτός ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) 

προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

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.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 2.2.8, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων 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 την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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 
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Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 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 την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 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,  

(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 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, 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,  

(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 2.2.9.2 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 τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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.  

18PROC004241835 2018-12-20



Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 

3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

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 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα 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 αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 

στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται, επί ποινής αποκλεισμού, o μέσος γενικός 

κύκλος εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 1/2 της καθαρής (άνευ 

ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

διακήρυξης για τις ομάδες που συμμετέχει. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για 

χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 
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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 οριζόμενα στο Άρθρο 19 του 

Ν.4412/2016. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων κατ' ανώτατο 

όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του, να έχουν εκτελεστεί, επί ποινή αποκλεισμού, 

τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις ή εφ΄ όσον αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, το 

εκτελεσθέν μέρος αυτών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/2 της καθαρής (άνευ 

ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

διακήρυξης για τις ομάδες που συμμετέχει. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί 

για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.   

Όλα  τα  ΜΑΠ  πρέπει  να  φέρουν  πάνω  τους  τη  σήμανση  CE,  τους  

κωδικούς  των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού 

του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνικής τους 

προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής 

προστασίας(ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται η πιστοποίηση ΕΝ: 

 Δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποίηση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστή ή 

εξέταση τύπου ΕΟΚ. 

 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε 

κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της 

τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 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, τους 

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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
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4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-

2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ 

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

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 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. 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 2.2.4-2.2.8). 

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, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

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 πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 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. 

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 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 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. 

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 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 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 περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 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.  

18PROC004241835 2018-12-20



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. 

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 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 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. 

Β.3. . Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή υπεύθυνη 

δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) 

τελευταία χρόνια που προηγούνται του έτους διενέργειας του διαγωνισμού σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, στην οποία θα 

δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ανά έτος. Στην περίπτωση που ο 

ισολογισμός του τελευταίου έτους που προηγείται το έτους διενέργειας το 

διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο 

Δεκεμβρίου 2017, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν 

το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2017.  

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό και από τα οποία 

θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτεται η απαίτηση της παραγράφου 2.2.5 της 

παρούσας διακήρυξης. 

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. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική 

κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να 

καλύπτεται από την Ένωση. 

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

α) Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παρόμοιες με τη σύμβαση που αφορά η παρούσα 

διακήρυξη, κατά μέσω όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, που έχουν εκτελεσθεί 

ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ύψους ίσο ή μεγαλύτερο με το ½ της καθαρής (άνευ ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης 

για τις ομάδες που παίρνει μέρος. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό 

διάστημα μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Κάθε προσκομισθείσα σύμβαση θα πρέπει απαραιτήτως (άλλως δεν λαμβάνεται 

υπόψη) να συνοδεύεται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

β) Όλα  τα  ΜΑΠ  πρέπει  να  φέρουν  πάνω  τους  τη  σήμανση  CE,  τους  

κωδικούς  των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού 

του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά τα 
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οποία θα υποβληθούν στην προσφορά. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί 

φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτοθι 

δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα.  

 Υπεύθυνη δήλωση για αποστολή δειγμάτων (όπως ορίζεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ΄΄Δείγματα΄΄) 

 Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης 

 Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύς της προσφοράς. 

 

Β.6. 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 ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. 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 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 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 επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις 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.8. 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 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: βάσει τιμής.  
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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 το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 

προμήθειας ανά είδος /τμήμα. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει 

μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα 

και όλες τις ομάδες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η 

αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε 

μία ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό 

προμηθευτή.  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχει 

πραγματοποιήσει μαζί με την υποβολή της φυσικής προσφοράς του στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης που πραγματοποιείτε τρεις (3) ημέρες μετά 

την ηλεκτρονική υποβολή της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, την κατάθεση των 

δειγμάτων υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης. Κατόπιν της οριστικής κατακύρωσης 

της προμήθειας θα επιστρέφονται στους αποτυχόντες του διαγωνισμού. Τονίζεται 

ότι ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία 

θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει 

για το σύνολο των ειδών. Ο Δήμος θα αναθέσει το σύνολο των απαιτούμενων 

ειδών σε έναν (1) προμηθευτή. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους 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. 

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 ΕΣΗΔΗΣ, 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, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «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 (ΕΕ) 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)» 

(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

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 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 
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αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 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) έναν (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) έναν (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. 4412/16 . 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 υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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 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. 4250/2014καθώς και τα 

δείγματα. 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 ΦΕΚ, 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. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

Α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 

τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, και  

Γ) τα αποδεικτικά μέσα - δικαιολογητικά των περ. Β.3 και Β.4 της 

παραγράφου 2.2.9.2. 

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. 

Δ)Την Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης 

Ε) Την Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύς της προσφοράς. 

Στ) Την Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

Ε) Την Υπεύθυνη δήλωση για αποστολή δειγμάτων (όπως ορίζεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ΄΄Δείγματα΄΄) 

Η) Την Δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποίηση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστή ή 

εξέταση τύπου ΕΟΚ. 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα. 

 

Στα περιεχόμενα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα 

Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 2.3 της Διακήρυξης.  

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς δίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η 

οικονομική προσφορά, ο  συμμετέχων οικονομικός φορέας, πρέπει εντός 
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του φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», να υποβάλλει ψηφιακά 

υπογεγραμμένο και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, με βάση τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και τιμές ανά 

είδος, υπερισχύει το τελευταίο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 

θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 και στο 

Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 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 ανώτατου 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 πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος - Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 

(Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 

2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
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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, 

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 το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός 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. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά 

το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 24/01/2019 και ώρα 11:00 πμ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 

δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το 

ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από 

το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά 

αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία 

προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε 

του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης 

του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 

ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

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 και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Επισημαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 

οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 

2.2.8  αυτής. 

18PROC004241835 2018-12-20



Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 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 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ 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 2.2.8 (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 

ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 

και μέχρι την 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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού 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 στα 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 καθοριζόμενου 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 που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 
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100 του ν. 4412/2016, 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 προβλεπόμενων 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 2.2.9.2. και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 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 οικονομική άποψη προσφορά.  

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 ΑΕΠΠ 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: 

(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 ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

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 ΕΣΗΔΗΣ 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 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 
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της ΑΕΠΠ 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. 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. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• 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. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ 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 ΑΕΠΠ. 

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 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. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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, 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.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, 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 V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
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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 ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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, 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 Προσαρτήματος Α΄. 

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. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016  

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 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 

18PROC004241835 2018-12-20



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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται 

να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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.  

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 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της 

περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 

βάσει των άρθρου 132, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% 

στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΚΑ 20.6063.0006, 

25.6063.0006, 35.6063.0007) όπως αναλύονται στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμός. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της 

ύπαρξης υπηρετούντων εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που ενδέχεται να παραταθούν οι συμβάσεις τους καθώς και της 

πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του προγραμματισμού 

προσλήψεων για τον επόμενο χρόνο.  

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να αυξήσει την προμήθεια στη 

συνολική ποσότητα.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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, 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. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η αποπληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται μετά την έκδοση των 

απαιτούμενων παραστατικών από την υπηρεσία και κατόπιν τμηματικής 

παραγγελίας του προμηθευόμενου υλικού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
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τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.  

5.1.2. Toν 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:   

α) 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) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

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. 

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 αποφαινόμενου 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, 

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.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 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 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 

ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 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 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 

Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

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 αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παραγγελία θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή υπηρεσία τις 

εργάσιμες μέρες σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 

στο χώρο παραλαβής εντός της αποθήκης του Δήμου Αγ. Αθανασίου 1 Παλλήνη 

(Αμαξοστάσιο) με φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις 

εργάσιμες ημέρες. Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας 

μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με 

μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 

ή ευθύνη. Τα έξοδα μεταφοράς & διανομής των ειδών βαρύνουν το 

ανάδοχο. 

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. 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. 

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. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή και 

ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 
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221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου 

και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο φορέας 

διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιμο να 

προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών 

απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας. 

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. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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.4412/16. 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 εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 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.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  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 αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο της παρούσας 

και την υπ’αριθμ. 82/2018 Μελέτη. 

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. 

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 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. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
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άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχει 

πραγματοποιήσει μαζί με την υποβολή της προσφοράς του στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Παλλήνης που πραγματοποιείτε τρεις (3) ημέρες μετά την ηλεκτρονική 

υποβολή της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, την κατάθεση των δειγμάτων υπόψη 

της επιτροπής αξιολόγησης. Κατόπιν της οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας 

ορισμένα εξ αυτών θα επιστρέφονται στους αποτυχόντες του διαγωνισμού.  

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Παλλήνης  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 

24/01/2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση: Ιθάκης 12, Γέρακας, ΤΚ: 15344 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Παλλήνης  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 35113400-3, 18000000-9, 18141000-9, 

18424300-0,  33735100-2, 33733000-7, 

42662100-5, 35113440-5, 35113400-3, 

18816000-2, 18830000-6, 18143000-3, 

18441000-2, 18443340-1, 18318200-3, 

18220000-7,       18333000-2,       18130000-9 

ΚΑΕ ΚΑ 10.6063.0007 
ΚΑ 15.6063.0007 
ΚΑ 20.6063.0006 
ΚΑ 25.6063.0006 
ΚΑ 35.6063.0007 

ΚΑ 45.6063.0006 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

71316,20 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 88432,09 €  

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσού 7409,40 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ήτοι 9187,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένης της 

προαίρεσης 97619,75 €  με  ΦΠΑ 24%. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από 

την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή 

έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

365 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

21/12/2018 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) 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) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από 

την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Παλλήνη. Τα υπό προμήθεια προϊόντα είναι απαραίτητα για 

την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης κατά 

την εκτέλεση της εργασίας τους. 

       Tα είδη της προμήθειας αναφέρονται στο προϋπολογισμό της παρούσας 

μελέτης. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η 

οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των 

προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών. Ο Δήμος 

μπορεί να αναθέσει το σύνολο των ειδών σε έναν προμηθευτή.  

Η προθεσμία εκτέλεσης των προμηθειών ορίζεται σε ένα (1) έτος ή μέχρι 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αρχόμενης από την ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, 

παρ.7 του Ν.4412/2016), με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών 

ανάλογα  με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχει 

πραγματοποιήσει μαζί με την υποβολή της προσφοράς του στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Παλλήνης που πραγματοποιείτε τρεις (3) ημέρες μετά την ηλεκτρονική 

υποβολή της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, την κατάθεση των δειγμάτων υπόψη 

της επιτροπής αξιολόγησης. Κατόπιν της οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας 

θα επιστρέφονται στους αποτυχόντες του διαγωνισμού.  

 

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Οι κάτωθι προδιαγραφές είναι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών Οικονομίας  και  Απασχόλησης  (αρ.  πρωτ.  53361/2-10-2006)  

(ΦΕΚ  1503/11-10-06  & 990/28-05-08 ΤΒ') ως παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε δικαιούχους των Ο.Τ.Α., την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Ασφαλείας καθώς και με τα  ΠΔ. 396/1994, ΠΔ 1073/1981, 

Όλα  τα  ΜΑΠ  πρέπει  να  φέρουν  πάνω  τους  τη  σήμανση  CE,  τους  

κωδικούς  των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού 

του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά. 

Οι  προδιαγραφές  των  προσφερομένων  ατομικών  μέσων  προστασίας 

πρέπει  να καλύπτουν τις κατωτέρω προδιαγραφές κατ΄ ελάχιστο. Σε 

περίπτωση αντικατάστασης ISO με νεότερο δεν θα αποκλείεται το 
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παλαιότερο και σε περίπτωση αντικατάστασης ΕΝ δεν θα αποκλείεται η 

παλαιότερη.  

 

Δερματοπάνινα γάντια (3,00 €)  

Γάντια δερματοπάνινα πέντε δακτύλων , CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 420 και ΕΝ 388 ή ισοδύναμου τύπου.  

Να είναι κατασκευασμένα από λείο δέρμα σε λευκό χρώμα εξωτερικά με υδροαπω-

θητικές ιδιότητες .   

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους (κατά ΕΝ 388) 3-2-3-3 ή ισοδύναμου 

τύπου.   

Τα γάντια να έχουν ενισχυμένο στρίφωμα περιμετρικά . 

Να είναι διαθέσιμα σε μέγεθος 9 (L) , 10 (XL) και 11 (2XL) με μήκος περ. 27 εκατ.  

Να φέρουν την προβλεπόμενη από το ΕΝ 420 σήμανση . 

Σήμανση: 

1 CE 

•     Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 

 

Γάντια από PVC (3,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm 

Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από 

Ανθιδρωτικό υλικό με αντιμικροβιακή επεξεργασία . 
.Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1, που 

σημαίνει: 

2 4 (τριβή)  

3 1 (κοπή με λεπίδα) 

4 2 (διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση: 

5 CE 

6 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,  

7 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

και οι κωδικοί 4,1,2,1 

8 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 

Mικροοργανισμούς. 

 

Γάντια από νιτρίλιο (3,20€)  

Γάντια από jersey βαμβάκι με επικάλυψη νιτριλίου πέντε δακτύλων γενικών 

χρήσεων , CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 

420 και ΕΝ 388 ή ισοδύναμου τύπου.  

 

Θα έχουν επικάλυψη από NBR σε όλο το μέρος της παλάμης . 

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους (κατά ΕΝ 388) 4-1-2-1 ή ισοδύναμου 

τύπου. 

Σκληρή μανσέτα ασφαλείας . 

Διαθέσιμα σε μέγεθος 10 με μήκος περ. 27 εκατ.  

Να φέρουν την προβλεπόμενη από το ΕΝ 420 σήμανση ή ισοδύναμου τύπου. 

 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (3,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm 

 Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ 

το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.  παλάμη και τα δάχτυλα να 
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φέρουν αντιολισθητική ενίσχυση με κουκίδες από το ίδιο υλικό DOT. 

 Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1. 

9 4 (τριβή)  

10 1 (κοπή με λεπίδα) 

11 2 (διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420 ή ισοδύναμων 

τύπων 

Σήμανση: 

12 CE 

13 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

14 Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι 

κωδικοί 4, 1, 2, 1 

 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (10,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm  

Κατασκευή από νιτρίλιο. 

Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 

Πρότυπα ΕΝ 374 ή ισοδύναμου τύπου.  

Σήμανση: 

CE 

15 Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος  

16 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

Γάντια συγκολλητών (6,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο 

δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς 

κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.  

Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4 

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών  4, 1,3,3, 4, Χ    

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση: 

17 CE 

18 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

19 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 

2, 4, 4.  

20 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 

 

Γάντια μονωτικά (29,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό  υλικό χωρίς 

ραφές. 

Πρότυπο ΕΝ 60903 ή ισοδύναμου τύπου. 

Σήμανση: 

21 CE 

22 Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

23 Κλάση 00   

•     RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος) 

24 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

25 Έτος και μήνας κατασκευής  

26 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

Γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο (25,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ειδικά δερμάτινα γάντια με πλήρη προστασία χεριού και 
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δαχτύλων από αλυσσοπρίονο. Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων 

ΕΝ 381-4-7, ΕΝ 420:1 και ΕΝ 388 κατηγορία 0 ή ισοδύναμων τύπων. 

Το παραπάνω είδος αφορά κλαδευτές – χειριστές αλυσσοπρίονου. 

 

Κράνος (16,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Κράνος ενισχυμένο από ABS με αντανακλαστικό πίσω 

μέρος και οπές αερισμού , CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 

Προδιαγραφή ΕΝ 397 και ΕΝ 50365 ή ισοδύναμων τύπων.  

Κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικό υλικό . 

Ρύθμιση του κεφαλοδέματος στον αυχένα με κοχλία μιας κίνησης . 

Αποσπώμενη ανθιδρωτική επένδυση . 

Διηλεκτρική αντοχή ΕΝ 50365 κλάση 0 – 1000 Vac ή ισοδύναμου τύπου.  

Προστασία από πλευρική παραμόρφωση (LD) .  

Προστασία από λιωμένο μέταλλο (ΜΜ). 

Χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσης -400C . 

 

Κράνος με ασπίδιο προστασίας και ωτοασπίδες (60,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Σετ προστασίας αποτελούμενο από κράνος , 

ωτοασπίδες και προσωπίδα πλέγματος απόλυτα σύμφωνα με τις ζητούμενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Κράνος ενισχυμένο από ABS με αντανακλαστικό πίσω μέρος και οπές αερισμού. CE 

Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 397 και ΕΝ 

50365 ή ισοδύναμων τύπων.  

Κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικό υλικό . 

Ρύθμιση του κεφαλοδέματος στον αυχένα με κοχλία μιας κίνησης . 

Αποσπώμενη ανθιδρωτική επένδυση . 

Οπές αερισμού στο πίσω μέρος . 

Διηλεκτρική αντοχή ΕΝ 50365 κλάση 0 – 1000 Vac ή ισοδύναμου τύπου. 

Προστασία από πλευρική παραμόρφωση (LD) .  

Προστασία από λιωμένο μέταλλο (ΜΜ). 

Χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσης -400C . 

Οπτικό δίσκος με μεταλλικό πλέγμα τοποθετημένος με ειδικό στήριγμα στο κράνος 

CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 1731 ή 

ισοδύναμου τύπου.  

Ωτοασπίδες κράνους CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 

Προδιαγραφή ΕΝ352-3 ή ισοδύναμου τύπου με SNR 25dB και ειδικά κλιπς για 

τοποθέτηση στο κράνος . 

 

Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο ηλεκτρικού τόξου (100,00) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:   

Η διάταξη να αποτελείται από: 

 Κράνος προστασίας. 

 Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 

τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να 

καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 

Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το 

ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Η διάταξη φέρει τη σήμανση CE, ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) 

και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) ή ισοδύναμων τύπων με τα εξής ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά: 

Κράνος 

27 Καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397 ή ισοδύναμου τύπου. 

28 Έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) 

29 Το κεφαλόδεμα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές 

συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου καιαυχένα είναι από 

συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. 
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30 Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία 

ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. 

31 Φέρει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. 

32 Στο μέτωπο υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή 

βαμβακερό ύφασμα. 

33 Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία 

θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. 

Ασπίδιο 

Το ασπίδιο καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166  ή ισοδύναμου τύπου ως εξής: 

34 Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2. 

35 Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 

• Η μηχανική αντοχή είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι 

θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

 

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (8,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι 

μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 ή ισοδύναμων τύπων. 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

36 CE 

37 Κατασκευαστής . 

38 Στον οπτικό δίσκο: 

39 1 Οπτική κλάση 

40 4 έως 8 βαθμός σκίασης 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να 

χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 

παροχή αερίου . 

 

Γυαλιά μάσκα (goggles) (11,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει 

την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο 

στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και 

οπές έμμεσου αερισμού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 ή ισοδύναμου τύπου. 

Σήμανση: 

41 Στο πλαίσιο: 

42 CE 

43 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

44 Β Μηχανική αντοχή 

45 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

46 4 προστασία από σκόνη. 

47 Στον οπτικό δίσκο: 

48 1 Οπτική κλάση 

49 Β Μηχανική αντοχή 

50 Κ προστασία έναντι τριβής 

51 Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

 

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (10,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής 

ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες 
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στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ  166,169 ή 

ισοδύναμων τύπων. Σήμανση: 

52 Στους βραχίονες: 

53 CE 

54 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

55 F Μηχανική αντοχή 

56 Στον οπτικό δίσκο: 

57 1 Οπτική κλάση 

• 5_2 ή 5-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. 

58 F Μηχανική αντοχή 

59 Κ προστασία έναντι τριβής. 

 

Ασπίδιο προστασίας από υγρά (10,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, 

επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή 

στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα 

Πρότυπα ΕΝ 166  ή ισοδύναμου τύπου 

Σήμανση: 

60 Στο στήριγμα: 

61 CE 

62 Κατασκευαστής. 

 

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (100,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Ηλεκτρονική μάσκα η οποία σε αδράνεια ο βαθμός 

σκίασης είναι μεταξύ 3 και 5 επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη 

της εργασίας ο βαθμός σκίασης μπορεί να μεταβάλλεται από 9 έως 13 ανάλογα με 

την επιθυμία του χρήστη με αντίστοιχο ρυθμιστή (ποτενσιόμετρο) .  

Πρότυπο : ΕΝ 175 , ΕΝ 169 , ΕΝ 379 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση : CE , Κατασκευαστής .  

 

Φιλτρόμασκα Ρ1 με βαλβίδα εκπνοής (2,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης 

σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει 

μύτη, στόμα και πηγούνι και βαλβίδα εκπνοής . 

Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η 

αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 ή ισοδύναμου τύπου 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

63 CE 

64 FFP1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος. 

 

Μάσκα ημίσεως προσώπου (20,00€)   

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μάσκα ημίσεως προσώπου CE Certified από μαλακό 

υποαλλεργικό υλικό και ιμάντες πρόσδεσης επί του προσώπου . Διαθέτει υποδοχή 

πλευρικά για τοποθέτηση 2 τεμάχια φίλτρων   

Πρότυπα: ΕΝ 140 ή ισοδύναμου τύπου.  

 

Φίλτρα Α2Ρ3 (8,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Φίλτρα Α2Ρ3 (χρώματος καφέ και άσπρο) για 

προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια .  

Πρότυπο ΕΝ 141 ή ισοδύναμου τύπου.  

Σήμανση :  
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CE    

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , έτος κατασκευής και ημερομηνία λήξης  

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης ,  

Χρωματικός κωδικός (καφέ και άσπρο) 

    

Ανακλαστικά γιλέκα (14,00€ με λογότυπο) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο 

οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό με εκτύπωση στην πλάτη το 

σήμα του Δήμου. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας . Διαθέσιμα σε πορτοκαλί 

ή κίτρινο χρώμα .  

Πρότυπα ΕΝ 340, 471 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση: 

2. CE 

3. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

4. Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

Αδιάβροχες ποδιές (14,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.  

Πρότυπο ΕΝ 14605 ή ισοδύναμου τύπου .  

Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

Ποδιές συγκολλητών (11,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα 

(κρούτα). 

Πρότυπα ΕΝ 11611 ή ισοδύναμου τύπου. 

Σήμανση 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης 

 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 

Στολή προστασίας από χημικά (9,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα 

υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ 

παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 463 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση: 

65 CE 

66 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης 

67 Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 

68 Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray) 5 προστασία από 

σκόνες 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.  

 

Γαλότσες S5 (50,00€) 

Γαλότσες ασφαλείας κατασκευασμένες από πολυουρεθάνη .  

Τα προστατευτικά ένθετα δακτύλων και πέλματος να είναι από μη μεταλλικά υλικά 

. 

Να διαθέτει μόνωση από το ψύχος με το αντίστοιχο σύμβολο CI και εσωτερικά να 

φέρουν επένδυση από υφάνσιμο υλικό το οποίο δεν αλλοιώνεται κατά τη χρήση . 

Το βάρος κάθε ζεύγους στο νούμερο 43 να μην υπερβαίνει τα 2.500 γραμ. να είναι 

άνετες στο βάδισμα και η διαμόρφωση της σόλας να είναι σχεδιασμένη για να 

αυτο-καθαρίζεται .     
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Πρότυπο ΕΝ 20345:2011 (S5 – CI - SRC) ή ισοδύναμου τύπου. Να φέρουν την 

προβλεπόμενη από το ΕΝ σήμανση. 

Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς .  

 

Άρβυλα ασφαλείας (58,00€)  

Μποτάκι ασφαλείας , με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά κατασκευασμένο από γνήσιο 

υδροαπωθητικό δέρμα Nubuk ή ισοδύναμης ποιότητας σε μαύρο χρώμα με 

συνθετικό υλικό στο άνω μέρος και ειδικά στον αχίλλειο τένοντα καθώς και στο 

σημείο καμπής του υποδήματος εκατέρωθεν των πλευρών προκειμένου να 

αερίζεται το πόδι του χρήστη. Να φέρει σε κάθε πλευρά του αντανακλαστικό υλικό 

αργυρού χρώματος ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Τα προστατευτικά ένθετα δακτύλων και πέλματος να είναι από μη μεταλλικά υλικά 

. 

Να διαθέτει αεριζόμενη , ανθιδρωτική και αντιμικροβιακή επένδυση . 

Η σόλα να είναι από πολυουρεθάνη διπλής επίστρωσης PU/PU .  

Να φέρει μηχανισμό ταχείας απασφάλισης Quick Release .  

Να διαθέτει αποσπώμενο πάτο από υλικό memory foam ο οποίος έχει την ιδιότητα 

να απορροφά την εφίδρωση και να στεγνώνει γρήγορα . 

Πρότυπο ΕΝ 20345:2011 (S3-SRC) ή ισοδύναμου τύπου. Να φέρουν την 

προβλεπόμενη από το ΕΝ σήμανση. 

Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς .  

 

Άρβυλα ηλεκτρολόγου (58,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Υποδήματα ασφαλείας, CE CERTIFIED , σύμφωνα με 

τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 20345 SB-E-P-SRC-WRU-HRO-FO ή 

ισοδύναμων τύπων. Τα υποδήματα να είναι κατασκευασμένα από λείο 

υδροαπωθητικό δέρμα Α’ ποιότητας με αδιαβροχοποιημένες ραφές (αντοχή στο 

νερό εμβαπτισμένο έως και 60 λεπτά) . Φέρουν μη μεταλλικά ένθετα προστασίας 

από τη διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην κρούση έως και 200 

Joule . Τα υποδήματα δεν θα φέρουν πουθενά μεταλλικά στοιχεία .  

Η επένδυση του υποδήματος να είναι από συνθετικό υλικό (τύπου Cordura) σε 

μαύρο χρώμα . Η χρήση ειδικής συνθετικής επένδυσης επιτρέπει την εφίδρωση του 

ποδιού να διοχετεύεται εξωτερικά στην ατμόσφαιρα και να μην παραμένει στο 

υπόδημα. Παράλληλα να προστατεύει περισσότερο το πόδι του χρήστη από 

τραυματισμούς και αμυχές προσδίδοντας στο υπόδημα μεγαλύτερη άνεση και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής .     

Τα υποδήματα δεν θα φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) 

μεταλλικά εξαρτήματα όπως κλιπς , οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ. μέρη .  

Για τον σκοπό αυτό τα κορδόνια να διέρχονται από οπές απευθείας στο δέρμα 

κατάλληλα επεξεργασμένες ώστε να μην φθείρονται και ανοίγουν .  

Η σόλα να είναι 2 (δύο) πυκνοτήτων :  

- Το ένα στρώμα από μαλακό μίγμα πολυουρεθάνης (PU) για την απορρόφηση των 

κραδασμών στο πέλμα του χρήστη και την άνεση στο βάδισμα και την πολύωρη 

χρήση , και το άλλο στρώμα . 

- Από ειδικό νιτρίλιο (nitrile rubber) το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει μεγαλύτερη 

αντοχή στη φθορά , να αντέχει σε επαφές από θερμοκρασία εξ’επαφής έως και 

3000 C (HRO) , να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου και ελαφρά 

χημικά (Oil resistance) που μπορεί να συναντήσουν οι χρήστες κατά την εργασία 

τους και τέλος μεγαλύτερη προστασία από την ολίσθηση (slip resistance) . 

Επιπλέον, τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 

14.000 Volt (14KV) η σήμανση της οποίας αναγράφεται με ανεξίτηλο τρόπο στη 

γλώσσα . 

Τα προσφερόμενα υποδήματα να διαθέτουν :  

- Πιστοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πληρότητα α) του ΕΝ 20345:2011 και β) της διηλεκτρικής αντοχής  
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- Πιστοποίηση από το εργαστήριο της ΔΕΗ Α.Ε. για την διηλεκτρική αντοχή της 

σόλας τουλάχιστον στα 14KV ή ισοδύναμου τύπου πιστοποίηση. 

Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς .  

 

Σκάφανδρο (46,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σκάφανδρο παντελόνι με τιράντες και ενσωματωμένες 

μπότες από PVC βαρέως τύπου.   

Πρότυπο ΕΝ 20344, 20345 ή ισοδύναμων τύπων 

Σήμανση: 

69 CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

70 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

71 Προστασία δακτύλων 

72 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

73 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

74 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

Και  αντιστατικές ιδιότητες 

Το χαμηλό βάρος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς .  

 

Σαμπό (35,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 

μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας 

κρούσης στη φτέρνα. 

Πρότυπο ΕΝ 20345 SB ή ισοδύναμου τύπου 

Σήμανση: 

75 CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

76 Προστασία δακτύλων. 

 

Προστατευτική ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας (110,00€)  

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  Χειμερινός επενδύτης εργασίας σε χρώμα 

πορτοκαλί/μπλε ή κίτρινο/μπλε , CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340 , ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-2) και 

ΕΝ 343:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-3) ή ισοδύναμων τύπων. 

Ο επενδύτης είναι σε κλασική γραμμή και το μήκος του φτάνει περ. μέχρι το ύψος 

των μηρών . Να φέρει ευμεγέθη κουκούλα από το ίδιο αδιάβροχο υλικό 

κατασκευής του εξωτερικού μέρους η οποία κρύβεται διακριτικά και ασφαλίζει στο 

περιλαίμιο με Velcro . Έχει περιλαίμιο (γιακά) με ύψος περ. 10 εκατ. και κλείνει 

μπροστά με Velcro , φέρει δε εσωτερικά επένδυση από υποαλλεργικό υλικό για να 

προστατεύει το χρήστη από το κρύο και τη βροχή .  

Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ δύο δρόμων από άκρη σε άκρη το οποίο μπροστά 

καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο υλικό κατασκευής η οποία κλείνει με press 

buttons κατάλληλα αδιαβροχοποιημένα για να εξασφαλίζεται η αδιαβροχία του 

συνόλου του επενδύτη . 

Το εξωτερικό μέρος του επενδύτη να φέρει ειδική επεξεργασία (laminate) ή 

αντίστοιχη επεξεργασία η οποία του προσδίδει πλήρη αδιαβροχία αλλά και 

παράλληλα τη μεγαλύτερη δυνατή αναπνευσιμότητα ώστε να παρέχει στο χρήστη 

τη μέγιστη δυνατή προστασία από το κρύο και τη βροχή σε συνδυασμό με τη 

μέγιστη άνεση και ασφάλειας. Η παραπάνω επεξεργασία διασφαλίζει ποιότητα και 

ασφάλεια. 

Η αποσπώμενη επένδυση να είναι επίσης CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340 και ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (2-2) . 

Είναι θερμοπροστατευτική με υλικό καπιτονέ και αποσπώμενα μανίκια . Να φέρει 

μία οριζόντια και δύο κάθετες αντανακλαστικές ταινίες ποιοτικού τύπου πλάτους 5 

εκατ. περίπου.  
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Το κάτω μέρος του επενδύτη να φέρει δύο ευμεγέθεις τσέπες με καπάκι από το 

ίδιο υλικό οι οποίες κλείνουν με press buttons και είναι τελείως αδιάβροχες. Στο 

εσωτερικό να φέρει τσέπη στο ύψος του στήθους . Στο κάτω άκρο και σε όλη την 

περίμετρο να υπάρχει δίαυλος κατασκευασμένος με ραφή ανθεκτική και πλήρως 

αδιάβροχη , στον οποίο περνάει κορδόνι ιδιαίτερα ανθεκτικό με ίδιο χρώμα με τη 

βάση του επενδύτη. Στα άκρα θα υπάρχει ειδικό συνθετικό εξάρτημα για την 

αποφυγή της παλινδρόμησης του κορδονιού.  

Το σχέδιο του επενδύτη θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του πίνακα 1 του 

προτύπου ΕΝ 471:2003/Α1:2007 για τον προστατευτικό ρουχισμό υψηλής 

διακριτότητας με κλάση 3.  

Οι χρωματισμοί του επενδύτη να είναι απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και να εμφανίζουν τις χρωματικές συντεταγμένες και τον ελάχιστο 

συντελεστή φωτεινότητας που αναφέρεται στον πίνακα 2 του ΕΝ 

471:2003/Α1:2007  αντίστοιχα για κάθε χρώμα.  

Το υπόλοιπο μέρος του επενδύτη που δεν καλύπτεται από το φθορίζον υλικό 

βάσης να είναι σκούρο μπλε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 

343:2003/Α1:2007. 

Η αντανακλαστική ταινία είναι αργυρού χρώματος να καλύπτει τουλάχιστον 0,2m2 

για κάθε επενδύτη . Το πλάτος της ταινίας να είναι 5 εκατ. περίπου και η θέση της 

να είναι όπως προβλέπεται από το ΕΝ 471:2003/Α1:2007.  

Τα δυο βασικά και το οπισθαντανακλαστικό υλικό να καλύπτουν απόλυτα τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Το σύνολο του επενδύτη, η σήμανση και η συσκευασία να καλύπτουν απόλυτα τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Σχετικά με τα υπόλοιπα υλικά του επενδύτη : 

- Οι κλωστές ραφής να είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

- Οι ραφές και η αντοχή τους είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και το ΕΝ 

343:2003/Α1:2007.  

- Οι αυτοκόλλητες ταινίες να είναι κατασκευασμένες απόλυτα σύμφωνα με τη 

διακήρυξη. 

- Τα press buttons να είναι άριστης ποιότητας ανοξείδωτα και κάθε επενδύτης να 

διαθέτει σε ειδικό ένθετο και επιπλέον press button. Επίσης να διαθέτουν ειδική 

μόνωση για την απομάκρυνση του νερού από τον επενδύτη. 

- Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας μη μεταλλικό με κοκάλινο πλαστικό 

δόντι και έχει διπλό ολισθητήρα . 

Το τζάκετ θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο παντελόνι που θα φέρει επίσης δύο 

αντανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι . Το παντελόνι θα φέρει επίσης 

Πιστοποίηση CE και θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 471 

(2-2) και ΕΝ 343 (3-1) . Στη μέση θα φέρει ελαστική σύσφιξη για μεγαλύτερη 

άνεση και στα μπατζάκια θα φέρει press buttons για να έχει τη δυνατότητα να 

μικραίνει η διάμετρος και να εφαρμόζει στα πόδια του χρήστη .   

 

Καπέλα jockey (10,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου jockey (bump cup) με εσωτερικό 

προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από γδαρσίματα και ελαφρά 

χτυπήματα . 

CE Certified σύμφωνα με το ΕΝ 812 ή ισοδύναμου τύπου.  

 

Φόρμα εργασίας (σακάκι) (30,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Σακάκι θερινής εργασίας σε γκρι χρώμα με σύνθεση 

65% Pol-35% Cotton (περίπου).  

Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. Ειδικότερα θα έχει δυο τσέπες στο 

στήθος που θα κλείνουν με πατιλέτα και Velcro. Στην περιοχή της κοιλιάς θα έχει 

δυο τσέπες με άνοιγμα στο πλάι. Θα κλείνει με φερμουάρ το οποίο θα καλύπτεται 

με πατιλέτα και press studs .  

Τα μανίκια στο κάτω μέρος θα είναι σε μαύρο χρώμα και θα στενεύουν επίσης με 

press studs .  
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Θα φέρει αντανακλαστική μια ταινία αργυρού χρώματος περιμετρικά στο στήθος 

και στην πλάτη καθώς και σε κάθε μανίκι με πλάτος 2,5 εκατ. 

Στην πλάτη θα υπάρχει το λογότυπο του Δήμου μονόχρωμο .  

CE Certified .  

 

Φόρμα θερινής εργασίας (παντελόνι) (24,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας σε γκρι χρώμα με σύνθεση 65% 

Pol-35% Cotton (περίπου).  

Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με ειδική υποδοχή για επιγονατίδες η 

οποία κλείνει με velcro . 

CE Certified .  

Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο (100,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία 

από πριονιές, με ελαστική μέση για άνετη εφαρμογή και ασφάλεια και φαρδιά 

θυλάκια για να περνάει η ζώνη .  

Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με πολλαπλά στρώματα από ειδικό 

ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και 

σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. 

Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή εφαρμογή και 

εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις 

των προτύπων 

ΕΝ 381-5, ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ’ 

ελάχιστον ή ισοδύναμων τύπων. Το παραπάνω είδος αφορά κλαδευτές-χειριστές 

αλυσσοπρίονου. 

 

Στολή Πυροσβέστη 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά :Στολή πυροσβέστη κατάλληλη για ανοιχτούς χώρους - 

δασοπυρόσβεση 

Υλικό κατασκευής: πυρίμαχο κατάλληλο για έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης με 

αντανακλαστκές ταινίες  

Μονοκόμματες στολές ή  Σακάκι – παντελόνι με άνεση στη χρήση  

Μηχανική αντοχή, αντοχή στη φθορά, αντοχή στη θερμότητα, στην επαφή με 

φλόγες 

Δοκιμή THERMO-TEX TEST (σύμφωνα με το πρότυπο EN469:2006 ANEX C) 

2ου/3ου βαθμού εγκαύματα 

Σήμανση: 

CE 

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων  

Πρότυπα ΕΝ 15614:2017, ΕΝ ISO 11612, EN 1149-5 

 

Νιτσεράδες 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι ) ή 

ολόσωμη.  

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες 

κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους 

τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών 

αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη 

διάτρηση. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα 

τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή 

φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή 

συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: 

nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: 

Εικονόσημα μηχανικών αντοχών. 

 Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340. 
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Γάντια προστασίας για πυροσβέστες 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: γάντια κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν κατά την 

πυρόσβεση ή τη διάσωση από κατάλληλο μαλακό δέρμα πάχους τουλάχιστον 1,2 

χιλ, οξύμαχο και υγροαπωθητικό με φόδρα από βαμβακερό υλικό στην παλάμη. 

Συνολικό μήκος : μεγαλύτερο από 30 εκατοστά 

Μήκος μανσέτας : 12 εκατοστά τουλάχιστον 

Πιστοποίηση : Κατηγορία ΙΙΙ σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 

 

Επιγονατίδες (15,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή 

του δέρματος 

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, 

αντιολισθητικό και εύκαμπτο. 

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. 

 

T-Shirt (7,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι T-shirt χρωματιστό βαμβακερό κοντομάνικο 

από 100% υδρόφιλο βαμβάκι βάρους 185 gr περίπου με  λογότυπο Δήμου 

 

Ρόμπες (22,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ρόμπες γυναικείες καθαριστριών σε λευκό χρώμα με 

βάρος υφάσματος περ. 210 gr και κλείσιμο με τρουκ καλυμμένο με πατιλέτα 

μπροστά . Φέρει μια τσέπη στο στήθος και δυο πλαϊνές τσέπες.  

 

Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψη (95,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ολόσωμη εξάρτυση 4 σημείων η οποία αποτελείται από 

ιμάντες που περικλείουν τα πόδια στο στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους 

σύνδεσης CE Certified σύμφωνα με τα ΕΝ 361 και ΕΝ 358 ή ισοδύναμων τύπων. 

 

Ωτοασπίδες (22,00€) 

Περιγραφή:  Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. 

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους 

που έρχονται σε επαφή με το έξω τους για να είναι πιο εύχρηστες. 

Πρότυπο: ΕΝ 352-1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352-3 ή ισοδύναμων 

τύπων. 

Σήμανση:  Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα 

τυπωμένα τα εξής: 

•   CE 

•   Κωδικό προϊόντος 

•   Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Είναι  υποχρεωτική  η  προσκόμιση  από  τον  προμηθευτή  διαγράμματος  με  

την  εξασθένιση  του ακουόμενου ήχου  ανά  οκτάβα  συχνοτήτων.  Το  

διάγραμμα  πρέπει  να  συγκριθεί  με  τα  αποτελέσματα  της μέτρησης ώστε η 

χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο. 

Οι ωτοασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο μαξιλαράκι 

που έρχεται σε επαφή με το αυτί, για να μην υπάρχουν τα εύλογα παράπονα για 

πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. 

 

Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης (14,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Κώνος από ειδικό μίγμα PVC , ύψους 50 εκατ. περίπου 

με 2 αντανακλαστικές ταινίες  αργυρού χρώματος περιμετρικά του κορμού με 

πλάτος περ. 10 εκατ. Υπερυψηλής  αντανακλαστικότητας . Το σώμα του κώνου 

είναι σε χρώμα πορτοκαλοκόκκινο .  

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Xρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, 

γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές  

συντεταγμένων. 
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Χρώμα 1  2  3  4  Παρ/ντας 

Φωτειν/τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,69

0 

0,310 0,575 0,316 0,521 0,37

1 

0,610 0,390 > 0,11 

 

Αντανακλαστική μεμβράνη: 

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 

954/86). 

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο 

ευρωπαϊκού προτύπου 

CENT TC 226 N 143 E (Παρ. 7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7.5 και 7.6 του 

ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης. 

Ο κώνος φέρει διπλή ενισχυμένη τετράγωνη βάση με συνολικό βάρος περ. 2,4 

κιλά.  

 

Φαρμακεία οχημάτων (12,00€) 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τα φαρμακεία οχημάτων  θα είναι από μαλακά υλικά, 

υφασμάτινα με κλείσιμο φερμουάρ, με διαστάσεις ικανές να χωρούν τα κάτωθι 

ιατρικά υλικά, για την αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων στα οχήματα του 

Δήμου και πρέπει δε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

Ελαστικούς επιδέσμους, γάζες, λευκοπλάστ, Βαμβάκι, Οξυζενέ, μερκουροχρώμ, 

καθαρό οινόπνευμα, αντισηπτικό, Ψαλίδι, Αλοιφή για τσιμπήματα, αντιοφικό ορό, 

Αλοιφή για εγκαύματα, Θερμόμετρο, Παυσίπονα, αντιπυρετικά, αντισταμινικά, 

Δραμαμίνες για τη ναυτία. Τα φαρμακεία οχημάτων είναι αναγκαία για τους 

εργαζόμενους όπως οδηγούς, εργάτες απορριμματοφόρων οχημάτων, χειριστών 

Μ.Ε .κ.α. κα αποτελούν Μ.Α.Π. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους του άρθρου 

1 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΚΑ 10.6063.0007       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ   

 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

4 10,00 € 40,00 € 

  

2 ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΜ 2 22,00 € 44,00 € 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

6 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       84,00 €   

 
 

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        
20,16 € 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                          
104,16 € 

  

        

ΚΑ 15.6063.0007       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 39 3,00 € 117,00 €   

2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 12 14,00€ 168,00 € 
  

3 ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΜ 10 22,00 44,00€ 
  

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

13 10,00 € 130,00 € 

  

5 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

ΣΑΚΑΚΙ) 
ΤΕΜ 20 45,00€ 900,00€ 

  

6 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ        

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ        ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 4 110,00 € 440,00 € 

  

 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

98 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       
1799,00 

€   

 
 

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        
431,76 € 

  

 
  

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

2230,76 

€   

        

ΚΑ 20.6063.0006       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡ

ΕΣΗΣ 

ΣΥΝ

ΟΛΟ 

ΠΡΟ

ΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 1800 3,00 € 5400,00 € 200 
600,0

0 € 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 200 3,00 € 600,00 € 30 
90,00 

€ 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 200 3,20 € 640 € 30 
96,00 

€ 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

20 10,00 € 200,00 € 3 
30,00 

€ 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 5 29,00 € 145,00 € 1 
29,00 

€ 

6 ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ 10 16,00 € 160,00 € 2 
32,00 

€ 

7 

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΜΑ Ή 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΞΟΥ 

ΤΕΜ 2 100,00 € 200,00 € 0 
0,00 

€ 
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8 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΖΕΥΓΟΣ 3 8,00 € 24,00 € 0 

0,00 

€ 

9 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 5 10,00 € 50,00 € 1 

10,00 

€ 

1

0 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΥΓΡΑ 
ΤΕΜ 5 10,00 € 50,00 € 0 

0,00 

€ 

1

1 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΤΕΜ 2 100,00 € 200,00 € 0 

0,00 

€ 

1

2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
ΤΕΜ 30 2,00 € 60,00 € 5 

10,00 

€ 

1

3 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 

ΤΕΜ 15 20,00 € 300,00 € 5 
100,0

0 € 

1

4 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 100 14,00 € 

1.400,00 

€ 
15 

210,0

0 € 

1

5 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 20 14,00 € 280,00 € 6 

84,00 

€ 

1

6 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 34 50,00 € 

1.700,00 

€ 
5 

250,0

0 € 

1

7 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (ΝΙΤΣΕΡΕΔΕΣ 

ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 
ΤΕΜ 200 60,00 12000 € 20 

1200 

€ 

1

8 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 240 58,00 € 13920 € 20 

1160 

€ 

1

9 
ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 2 58,00 € 116,00 € 0 

0,00 

€ 

2

0 
ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΖΕΥΓΟΣ 2 46,00 € 92,00 € 0 

0,00 

€ 

2

1 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 100 110,00 € 
11.000,00 

€ 
10 

1100,

00 € 

2

2 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ ΤΕΜ 100 10,00 € 100,00 € 15 

150,0

0 € 

2

3 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΣΑΚΚΑΚΙ) 
ΤΕΜ 100 30,00 € 3000,00 € 10 

300,0

0 € 

2

4 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 
ΤΕΜ 100 24,00 € 2400,00 € 10 

240,0

0 € 

2

5 
ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 100 7,00 € 700,00 € 15 

105,0

0 € 

2

6 
ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΜ 2 22,00 € 44,00 € 0 

0,00 

€ 

2

7 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΕΜ 10 14,00 € 140,00 € 4 

56,00 

€ 

2

8 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 10 12,00 € 120,00 € 3 

36,00 

€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

3417 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       55041 € 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

5888,

00 € 

  

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        

13209,8

4 € 

1413

,12 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

68250,8

4€ 
410 

7301

,12 € 
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    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

7555

1,96 

€ 

        

ΚΑ 25.6063.0006       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡ

ΕΣΗΣ 

ΣΥΝ

ΟΛΟ 

ΠΡΟ

ΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 40 3,00 € 120,00 € 0 
0,00 

€ 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 26 3,00 € 78,00 € 0 
0,00 

€ 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 10 3,20 € 32,00 € 0 
0,00 

€ 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΚΑΙ 

ΥΦΑΣΜΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 60 3,00 € 180,00 € 12 

36,00 

€ 

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

10 10,00 € 100,00 € 0 
0,00 

€ 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4 6,00 € 24,00 € 1 
6,00 

€ 

7 
ΓΥΑΛΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΖΕΥΓΟΣ 2 8,00 € 16,00 € 0 

0,00 

€ 

8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 5 10,00 € 50,00 € 0 

0,00 

€ 

9 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
ΤΕΜ 15 2,00 € 30,00 € 0 

0,00 

€ 

10 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 

ΤΕΜ 5 20,00 € 100,00 € 5 
100,0

0 € 

11 ΦΙΛΤΡΑ Α2Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 20 8,00 € 160,00 € 10 
80,00 

€ 

12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 15 14,00 € 210,00 € 5 
70,00 

€ 

13 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 2 11,00 € 22,00 € 1 
11,00 

€ 

14 
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΜ 4 9,00 € 36,00 € 0 

0,00 

€ 

15 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 15 50,00 € 750,00 € 3 
150,0

0 € 

16 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 15 58,00 € 870,00 € 3 
174,0

0 € 

17 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 15 110,00 € 
1.650,00 

€ 
5 

550,0

0 € 

18 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ ΤΕΜ 15 10,00 € 150,00 € 3 
30,00 

€ 
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19 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΣΑΚΚΑΚΙ) 
ΤΕΜ 15 30,00 € 450,00 € 3 

90,00 

€ 

20 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 
ΤΕΜ 15 24,00 € 360,00 € 3 

72,00 

€ 

21 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 10 15,00 € 150,00 € 2 
30,00 

€ 

22 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 15 7,00 € 105,00 € 0 
0,00 

€ 

23 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΕΜ 10 14,00 € 140,00 € 0 

0,00 

€ 

24 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 5 22,00 € 110,00 € 0 
0,00 

€ 

25 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 5 12,00 € 60,00 € 0 
0,00 

€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

353 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       
5.953,00 

€ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

1.399

,00 € 

  

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        

1428,72 

€ 

335,

76 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

7381,72 

€ 
56 

1734

,76 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

9116

,48 € 

        

        

ΚΑ 35.6063.0007       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡ

ΕΣΗΣ 

ΣΥΝ

ΟΛΟ 

ΠΡΟ

ΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 18 3,00 € 54,00 € 0 
0,00 

€ 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 6 3,20 € 19,20 € 2 
38,40 

€ 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΚΑΙ 

ΥΦΑΣΜΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 6 3,00 € 18,00 € 2 

36,00 

€ 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

6 10,00 € 60,00 € 0 
0,00 

€ 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 2 6,00 € 12,00 € 0 
0,00 

€ 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 4 25,00 € 100,00 € 0 

0,00 

€ 

7 ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ 2 16,00 € 32,00 € 0 
0,00 

€ 

8 

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΜΕ 

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΣΕ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΒΕΝΖΙΟΠΡΙΟΝΟ 

ΤΕΜ 3 60,00 € 180,00 € 0 
0,00 

€ 
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9 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ GOGGLES ΖΕΥΓΟΣ 6 11,00 € 66,00 € 0 
0,00 

€ 

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 6 10,00 € 60,00 € 0 

0,00 

€ 

11 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
ΤΕΜ 6 2,00 € 12,00 € 4 

48,00 

€ 

12 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

ΦΙΛΤΡΩΝ Α2Ρ3 

ΤΕΜ 6 20,00 € 120,00 € 0 
0,00 

€ 

13 ΦΙΛΤΡΑΑ2Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 12 8,00 € 96,00 € 0 
0,00 

€ 

14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 6 14,00 € 84,00 € 0 
0,00 

€ 

15 
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΜ 2 9,00 € 18,00 € 0 

0,00 

€ 

16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6 50,00 € 300,00 € 0 
0,00 

€ 

17 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 6 58,00 € 348,00 € 0 
0,00 

€ 

18 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 6 110,00 € 660,00 € 0 
0,00 

€ 

19 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ ΤΕΜ 6 10,00 € 60,00 € 0 
0,00 

€ 

20 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΣΑΚΚΑΚΙ) 
ΤΕΜ 6 30,00 € 180,00 € 0 

0,00 

€ 

21 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 
ΤΕΜ 6 24,00 € 144,00 € 0 

0,00 

€ 

22 ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΤΕΜ 6 650,00 € 3900 € 0 0,00 

23 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΤΕΜ 2 100,00  200,00 € 0 

0,00 

€ 

24 ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΖΕΥΓΟΣ 6 70,00€ 420,00 € 0 
0,00 

€ 

25 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 6 7,00 € 42,00 € 0 
0,00 

€ 

26 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 
ΤΕΜ 2 95,00 € 190,00 € 0 

0,00 

€ 

27 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΕΜ 5 14,00 € 70,00 € 0 

0,00 

€ 

28 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 6 22,00 € 132,00 € 0 
0,00 

€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

160 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       

7.577,20 

€ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 

122,

40 € 

  

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        

1818,53 

€ 

29,3

8 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

9395,73 

€ 
8 

151,

78 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

9547

,50 € 

      

ΚΑ45.6063.0006       

Α

/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 12 3,00 € 36,00 €   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 12 3,00 € 36,00 €   

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

4 10,00 € 40,00 €   

5 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
ΤΕΜ 8 2,00 € 16,00 €   

6 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4 50,00 € 200,00 €   

7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 4 58,00 € 232,00 €   

8 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 2 110,00 € 220,00 €   

10 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΣΑΚΚΑΚΙ) 
ΤΕΜ 1 30,00 € 30,00 €   

11 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 
ΤΕΜ 1 24,00 € 24,00 €   

12 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 4 7,00 € 28,00 €   

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙ

ΩΝ 46 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       862,00 € 

 

 

  

ΦΠΑ 

24%                                                                                                                        
206,88 €  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

1068,88 

€ 
  

        

  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

71.316,20 

€ 
 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

7409,

40 € 

   ΦΠΑ  

17115,89 

€ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1778,

26 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ                                     

88432,09 € 9187, 66  € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 97619,75 € 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 

βάσει των άρθρου 132, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% 

στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΚΑ 20.6063.0006, 

25.6063.0006, 35.6063.0007) όπως αναλύονται στον ανωτέρω Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμός. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της 

ύπαρξης υπηρετούντων εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που ενδέχεται να παραταθούν οι συμβάσεις τους καθώς και της 

πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του προγραμματισμού 

προσλήψεων για τον επόμενο χρόνο.  
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Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της 

σύμβασης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6234 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΘΑΚΗΣ 12 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. ΣΚΟΥΡΛΗΣ 

- Τηλέφωνο: 2106612143 

- Ηλ. ταχυδρομείο: v.skourlis@0156.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pallini.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): 35113400-3, 18000000-9, 18141000-9, 18424300-0, 33735100-2, 

33733000-7, 42662100-5, 35113440-5, 35113400-3, 18816000-2, 18830000-6, 

18143000-3, 18441000-2, 18443340-1, 18318200-3, 18220000-7, 18333000-2, 

18130000-9).   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC004203329] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 

πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο 

προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτηxii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 

τα ακόλουθα:  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά 

και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxliv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Αρ. Μελ. :     53/2018 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 «Προµήθεια Μέσων 

Ατοµικής  Προστασίας των 

εργαζοµένων του ∆ήµου 

Παλλήνης για χρονικό 

διάστηµα ενός (1) έτους» 

ποσού ……………. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ24% και της 

προαίρεσης. 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«Προµήθεια Μέσων Ατοµικής  Προστασίας των εργαζοµένων του ∆ήµου 

Παλλήνης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης ……………..………………………………………………………, έδρα 

….…………………………., οδός ……………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ. …….……………, 

Δ.Ο.Υ. .……………….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..………….. 

Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα 

με την υπ. Αριθμ. 53/2018 Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – 

δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά: 

 

ΚΑ 10.6063.0007       

Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ   

 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

4   
  

2 
ΡΟΜΠΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΤΕΜ 2   

  

 
 6 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                        
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΦΠΑ 24%                                                                                                                         
  

 
  

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ                                                                                                          

 
  

        

ΚΑ 15.6063.0007       

Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 39   
  

2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 12   
  

3 
ΡΟΜΠΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

ΤΕΜ 10   
  

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

13   
  

5 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 
(ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΣΑΚΑΚΙ) 

ΤΕΜ 20   
  

6 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ        
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ        
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 
ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 4   

  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

98 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                        

  

 
 ΦΠΑ 24%                                                                                                                         

  

 
  

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

 
  

        

ΚΑ 20.6063.0006       

Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΠΡΟΑΙΡΕ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 1800   200  

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 200   30  

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 200   30  

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20   3  

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 5   1  

6 
ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΕΜ 10   2  

7 

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΜΑ 
Ή ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΜΕΝ
Ο ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 

ΤΕΜ 2   0  

8 
ΓΥΑΛΙΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 3   0  

9 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 5   1  

10 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΥΓΡΑ 

ΤΕΜ 5   0  
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11 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩ
Ν 

ΤΕΜ 2   0  

12 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 

ΤΕΜ 30   5  

13 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Α2Ρ3 

ΤΕΜ 15   5  

14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 100   15  

15 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 20   6  

16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 34   5  

17 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 
(ΝΙΤΣΕΡΕΔΕΣ ΣΑΚΑΚΙ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜ 200   20  

18 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 240   20  

19 
ΑΡΒΥΛΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

ΖΕΥΓΟΣ 2   0  

20 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΖΕΥΓΟΣ 2   0  

21 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 100   10  

22 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΤΖΟΚΕΥ 

ΤΕΜ 100   15  

23 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 

ΤΕΜ 100   10  

24 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜ 100   10  

25 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 100   15  

26 
ΡΟΜΠΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

ΤΕΜ 2   0  

27 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜ 10   4  

28 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 10   3  

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

3417 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩ
Ν 

 

  ΦΠΑ 24%                                                                                                                          

    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

 410  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

        

ΚΑ 25.6063.0006       

Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΠΡΟΑΙΡΕ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 40   0  

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 26   0  

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 10   0  

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 60   12  
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5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

10   0  

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 4   1  

7 
ΓΥΑΛΙΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 2   0  

8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 5   0  

9 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 

ΤΕΜ 15   0  

10 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Α2Ρ3 

ΤΕΜ 5   5  

11 ΦΙΛΤΡΑ Α2Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 20   10  

12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 15   5  

13 
ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΤΕΜ 2   1  

14 
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ 

ΤΕΜ 4   0  

15 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 15   3  

16 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 15   3  

17 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 15   5  

18 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΤΖΟΚΕΥ 

ΤΕΜ 15   3  

19 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 

ΤΕΜ 15   3  

20 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜ 15   3  

21 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 10   2  

22 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 15   0  

23 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜ 10   0  

24 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 5   0  

25 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 5   0  

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

353 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩ
Ν 

 

  ΦΠΑ 24%                                                                                                                          

    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

 56  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

        

        

ΚΑ 35.6063.0007       
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Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΠΡΟΑΙΡΕ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΑΙΡΕ

ΣΗΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 18   0  

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 6   2  

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 6   2  

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

6   0  

5 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 2   0  

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 4   0  

7 
ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΜ 2   0  

8 

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΜΕ 
ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΣΕ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΒΕΝΖΙΟΠΡΙΟΝΟ 

ΤΕΜ 3   0  

9 
ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ 
GOGGLES 

ΖΕΥΓΟΣ 6   0  

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 6   0  

11 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 

ΤΕΜ 6   4  

12 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Α2Ρ3 

ΤΕΜ 6   0  

13 ΦΙΛΤΡΑΑ2Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 12   0  

14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 6   0  

15 
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ 

ΤΕΜ 2   0  

16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6   0  

17 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 6   0  

18 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 6   0  

19 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΤΖΟΚΕΥ 

ΤΕΜ 6   0  

20 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 

ΤΕΜ 6   0  

21 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜ 6   0  

22 ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΤΕΜ 6   0  

23 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

ΤΕΜ 2   0  
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24 ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΖΕΥΓΟΣ 6   0  

25 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 6   0  

26 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΥΨΟΣ 

ΤΕΜ 2   0  

27 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜ 5   0  

28 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 6   0  

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

160 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩ

Ν 

 

  ΦΠΑ 24%                                                                                                                          

    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

 8  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

      

ΚΑ45.6063.0006       

Α/ 
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ   

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 12     

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 12     

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

4     

5 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 

ΤΕΜ 8     

6 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4     

7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 4     

8 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΣΕΤ 2     

10 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΣΑΚΚΑΚΙ) 

ΤΕΜ 1     

11 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜ 1     

12 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 4     

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 46 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                        
 

 

  ΦΠΑ 24%                                                                                                                          

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          

   

        

  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ 

 

 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

 

   ΦΠΑ   ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

  ΣΥΝΟΛΟ                                       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι ………….  
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Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της 

οικονομικής προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του 

προσφέροντος.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) 

......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο) 

......................

.... 

, ΑΦΜ: 

……........... 

(διεύθυνση

) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 

....................... 

, ΑΦΜ: 

.................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη 

επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

β) (πλήρη 

επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

γ) (πλήρη 

επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) 

.....................  

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

.................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Η Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 

παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 

2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 

σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 

4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ  

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων 

αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 

προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
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προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 

4412/16).  

 

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών 

από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο) 

............

......... , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 

………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) 

................... 

, ΑΦΜ: 

................. 

.         

(διεύθυνση).

..... 

β) (πλήρη επωνυμία) 

.................... 

, ΑΦΜ: 

...................... 

 

(διεύθυνση).

...   
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γ) (πλήρη επωνυμία) 

........................ 

, ΑΦΜ: 

...................... 

 

(διεύθυνση).

...  

(συμπληρώνεται με όλα 

τα 

μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

 

    

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ 

αριθ ..... 

σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με 

την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης8) ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων 

τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
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φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης 

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από 

τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 

i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
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το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή 

ο πάροχος υπηρεσιών. 

xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

18PROC004241835 2018-12-20



                                                                                                                                                                      
xliv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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