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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

 

Επωνυìία ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθìό̋ Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090076918 

Κωδικό̋ ηλεκτρονική̋ τιìολόγηση̋ 1007.E84705.00039 

Ταχυδροìική διεύθυνση Κάλχου 48-50 

Πόλη Ίλιον 

Ταχυδροìικό̋ Κωδικό̋ 131 22 

Χώρα ΕΛΛΑÄΑ 

Κωδικό̋ ΝUTS EL302 

Τηλέφωνο 213 20 30 136 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροìείο (e-mail) promithies@ilion.gr 

Αρìόδιο̋ για πληροφορίε̋ 

Για του̋ γενικού̋ όρου̋: Μ. Κρητικό̋ (τηλ.: 

213 20 30 136) 

Για του̋ ειδικού̋ όρου̋: Ε. Γεράση̋ (τηλ.: 213 

20 30 041) 

Γενική Äιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ilion.gr 

 

Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Äήìο̋ Ιλίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοìέα̋ Ο.Τ.Α. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι η οι Γενικέ̋ Äηìόσιε̋ Υπηρεσίε̋. Εφαρìοστέο 

εθνικό δίκαιο είναι o N. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε ìε το Ν.4782/2021. 

 

Στοιχεία Επικοινωνία̋  

α) Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ είναι διαθέσιìα για ελεύθερη, πλήρη, άìεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ. 

β) Κάθε είδου̋ επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγìατοποιείται ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ 

Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ (εφεξή̋ ΕΣΗÄΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιìο από τη Äιαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίε̋ είναι διαθέσιìε̋ από την προαναφερθείσα Γενική Äιεύθυνση στο 

διαδίκτυο (URL): www.ilion.gr 

 

 

Συνοπτικά στοιχεία 

Τίτλο̋ Έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣÙΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Äήìο̋ Ιλίου 

Φορέα̋ Λειτουργία̋ Äήìο̋ Ιλίου 

Φορέα̋ Υλοποίηση̋ Äήìο̋ Ιλίου 
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Σελίδα 5 

Τόπο̋ παράδοση̋ – Τόπο̋ παροχή̋ 

Υπηρεσιών 
Äήìο̋ Ιλίου 

CPV 
18130000-9, 18141000-9, 18143000-3, 18221000-4, 18424300-0, 

18832000-0, 31650000-7 και 35113440-5 

Είδο̋ διαδικασία̋ 

Ανοικτό̋ Ηλεκτρονικό̋ Äιαγωνισìό̋ κάτω των ορίων ìε κριτήριο ανάθεση̋ 

την πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιìή̋ 

Προϋπολογισìό̋ – Εκτιìώìενη 

αξία σύìβαση̋ 

Προϋπολογισìό̋ - εκτιìώìενη αξία σύìβαση̋: 220.127,15€ 

(προϋπολογισìό̋ χωρί̋ ΦΠΑ 183.994,00€ ΦΠΑ 6%: 2.675,13€ - Φ.Π.Α. 

24%: 33.458,02€) 

Χρηìατοδότηση έργου 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύìβαση βαρύνει τι̋ ìε Κ.Α. 20.6061, 35.6061, 

15.6063.0002, 15.6061.0002, 45.6061, 30.6061, 10.6061.0001, 

15.6061.0001, 15.6063.0004, 50.6061, 15.6063.0010 και 30.6063.0003 

πιστώσει̋ του τακτικού προϋπολογισìού του οικονοìικού έτου̋ 2022. 

Χρόνο̋ υλοποίηση̋  Κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋ 

Äιάρκεια σύìβαση̋  

Α) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την ανάρτηση του σχετικού συìφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. για συìβάσει̋ ίσε̋ ή ìεγαλύτερε̋ των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ τιìέ̋ 

Β) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ 

ανάθεση̋ στον ανάδοχο για συìβάσει̋ κάτω των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ τιìέ̋. 

Äιάρκεια ισχύο̋ προσφορά̋ 180 ηìέρε̋ 

Ηìεροìηνία Γνωστοποίηση̋ TED  

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στο ΚΗΜÄΗΣ 23/11/2022 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στο ΕΣΗÄΗΣ 23/11/2022 

Ηìεροìηνία Αποστολή̋ στον Ελληνικό Τύπο: 23/11/2022 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στον Äιαδικτυακό τόπο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  www.ilion.gr 23/11/2022 

Προθεσìία για υποβολή διευκρινήσεων επί τη̋ διακήρυξη̋ 06/12/2022 

Ηìεροìηνία έναρξη̋ ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ προσφορών 01/12/2022 

Καταληκτική ηìεροìηνία και ώρα 

υποβολή̋ προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 12/12/2022, ηìέρα Äευτέρα ώρα 15:00 

Έντυπη Υποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά τη̋ προσφορά̋ που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοìίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη 

ìορφή έω̋ την ηìεροìηνία αποσφράγιση̋ των προσφορών. 

Τόπο̋ και τρόπο̋ κατάθεση̋ 

προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήìατο̋ 

Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ) (ηλεκτρονική ìορφή) 

Μέσω πρωτοκόλλου (έντυπη ìορφή)  

Η έδρα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ 

Ηìεροìηνία και ώρα 

αποσφράγιση̋ προσφορών 
16/12/2022  και ώρα 10:00 

 

1.2 Στοιχεία 'ιαδικασία̋-ΧρηDατοδότηση 

Είδο̋ διαδικασία̋  
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Σελίδα 6 

Ο διαγωνισìό̋ θα διεξαχθεί ìε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηìατοδότηση τη̋ σύìβαση̋ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιε̋ είκοσι χιλιάδε̋ εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

(220.127,15€) συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει του̋ Κωδικού̋ Αριθìού̋ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισìού του Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022, όπω̋ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Κωδικό̋ Αριθìό̋ 

Εξόδου 
Περιγραφή Ποσό 2022 

1 20.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
67.026,20 € 

2 35.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
20.892,94 € 

3 15.6063.0002 
Λοιπέ̋ παροχέ̋ σε είδο̋ καθαριστριών 

σχολικών ìονάδων 
8.779,92 € 

4 15.6061.0002 
Παροχέ̋ ένδυση̋ ΣΟΧ καθαριστριών σχολικών 

ìονάδων 
15.397,80 € 

5 45.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
4.166,10 € 

6 30.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
14.373,33 € 

7 10.6061.0001 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
2.278,39 € 

8 15.6061.0001 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
264,35 € 

9 15.6063.0004 
Λοιπέ̋ παροχέ̋ σε είδο̋ (Γάντια τη̋ 

Äιεύθυνση̋ Προσχολική̋ Αγωγή̋) 
13.805,58 € 

10 50.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 
467,99 € 

11 15.6063.0010 
Παροχέ̋ ένδυση̋ προσωπικού για το 

πρόγραììα ΟΑΕÄ ìακροχρόνια ανέργων 55-67 
43.983,09 € 

12 30.6063.0003 

Παροχέ̋ ένδυση̋ προσωπικού για το 

πρόγραììα "Προώθηση τη̋ απασχόληση̋ 

ìέσω προγραììάτων κοινωφελού̋ χαρακτήρα" 

28.691,46 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 220.127,15 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (Α.Α.Υ.): 
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Σελίδα 7 

1. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 646/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ÙΧΒΤÙΕΒ-4Ι5) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 15.6063.0002 ποσό 8.779,92€, 

15.6061.0002 ποσό 15.397,80€, 15.6061.0001 ποσό 264,35€, 15.6063.0004 ποσό 13.805,58€ και 

15.6063.0010 ποσό 43.983,09€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

82.230,74€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

2. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 647/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: Ψ4ΡΜÙΕΒ-ΣΡ8) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 30.6061 ποσό 14.373,33€ και 

30.6063.0003 ποσό 28.691,46€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

43.064,79€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

3. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 648/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ΨΨΧΥÙΕΒ-ΒΙΜ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 45.6061 ποσό 4.166,10€ και 

50.6061 ποσό 467,99€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

4.634,09€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

4. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 649/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: 6ΤΝΠÙΕΒ-Κ7Ρ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 20.6061 ποσό 67.026,20€, 

35.6061 ποσό 20.892,94€ και 10.6061.0001 ποσό 2.278,39€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

90.197,53€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοDικού αντικειDένου τη̋ σύDβαση̋  

Το συìβατικό αντικείìενο αφορά την προìήθεια ìέσων ατοìική̋ προστασία̋ για του̋ εργαζοìένου̋ του 

Äήìου Ιλίου για το έτο̋ 2022. 

Τα προ̋ προìήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δηìοσίων 

συìβάσεων (CPV): 

1η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 24%)»: 18130000-9, 18141000-9, 

18143000-3, 18221000-4, 18832000-0 και 35113440-5 

2η οìάδα: «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 6%)»: 18143000-3, 18424300-0 
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Σελίδα 8 

3η οìάδα: «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 24%)»: 18130000-9, 18141000-9, 18143000-3, 18221000-

4, 18441000-2, 18832000-0, 35113440-5 

4η οìάδα: «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 6%)»: 18143000-3, 18424300-0 

5η οìάδα: «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 24%)»: 18130000-9, 181410009, 18143000-3, 18221000-4, 18832000-0 και 

35113440-5  

6η οìάδα: «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 6%)»: 18143000-3, 18424300-0 

7η οìάδα: «Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ Οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου (είδη για δικυκλιστέ̋)»: 18143000-9 

8η οìάδα: «Μονωτικά εργαλεία»: 31650000-7 

 

Προσφορέ̋ υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον ìία̋ οìάδα̋. Προσφορά που δεν 

περιλαìβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον ìία̋ οìάδα̋ θα απορρίπτεται. 

Η εκτιìώìενη αξία τη̋ σύìβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 183.994,00€ ìη συìπεριλαìβανοìένου ΦΠΑ 

6% και 24% (εκτιìώìενη αξία συìπεριλαìβανοìένου ΦΠΑ: 220.127,15€)  

 

Η διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋ ορίζεται σε: 

α) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την ανάρτηση του σχετικού συìφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. για συìβάσει̋ ίσε̋ 

ή ìεγαλύτερε̋ των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ 

τιìέ̋ 

β) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ ανάθεση̋ στον ανάδοχο για συìβάσει̋ 

κάτω των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ τιìέ̋. 

 

Η σύìβαση θα ανατεθεί ìε το κριτήριο τη̋ πλέον συìφέρουσα̋ από οικονοìική άποψη προσφορά̋, 

βάσει τιìή̋. 

Η παρούσα σύìβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τìήìατα: 

1η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 24%) 

2η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 6%) 

3η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 24%) 

4η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 6%) 

5η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 24%) 

6η οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 6%) 

7η οìάδα: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ Οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου (είδη για δικυκλιστέ̋) 

8η οìάδα: Μονωτικά εργαλεία 
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1.4 ΘεσDικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ διέπονται από την κείìενη νοìοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτή̋ εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν, και ιδίω̋: 

� του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Äηìόσιε̋ Συìβάσει̋ Έργων, Προìηθειών και Υπηρεσιών (προσαρìογή στι̋ 

Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτο̋: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια τη̋ Κυβέρνηση̋, των 

κυβερνητικών οργάνων & τη̋ κεντρική̋ δηìόσια̋ διοίκηση̋» και ιδίω̋ του άρθρου 37  

� του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείìενο Äικονοìία̋ για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωìένο 

νοìοθετικό πλαίσιο για τον προσυìβατικό έλεγχο, τροποποιήσει̋ στον Κώδικα Νόìων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξει̋ για την αποτελεσìατική απονοìή τη̋ δικαιοσύνη̋ και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋ 

των άρθρων 324-337 

� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Συìβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Äηìοσίων Συìβάσεων…»,  

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηìοσιεύσεων των φορέων του Äηìοσίου στο νοìαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,   

� του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 16η̋ 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπέ̋ 

διατάξει̋» 

� του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισ+ό̋ εξέταση̋ προδικαστικών προσφυγών ενώπιων τη̋ Α.Ε.Π.Π.» 

� τη̋ υπ' αριθì. 76928/21 Απόφαση̋ των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επενδύσεων Επικρατεία̋ ìε θέìα : 

“Ρύθ+ιση ειδικότερων θε+άτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

;η+οσίων Συ+βάσεων (ΚΗΜ;ΗΣ)” (Β’ 3075)  

� τη̋ ìε αριθì. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή̋ Απόφαση̋ των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακή̋ Äιακυβέρνηση̋ ìε θέìα «Ρυθ+ίσει̋ τεχνικών ζητη+άτων που αφορούν την 

ανάθεση των ;η+οσίων Συ+βάσεων Προ+ηθειών και Υπηρεσιών +ε χρήση των επι+έρου̋ εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστή+ατο̋ Ηλεκτρονικών ;η+οσίων Συ+βάσεων (ΕΣΗ;ΗΣ)» 

�  τη̋ αριθì. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766) «Ηλεκτρονική Τι+ολόγηση στο πλαίσιο των ;η+όσιων 

Συ+βάσεων δυνά+ει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

� τη̋ αριθì. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισ+ό̋ Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τι+ολογίου στο πλαίσιο των ;η+οσίων Συ+βάσεων». 

� του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Ε+πορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισ+ό̋ τη̋ 

Επι+ελητηριακή̋ Νο+οθεσία̋» 

� του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋  των άρθρων 85 επ. 

� του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχέ̋ δη+οσιονο+ική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσω+άτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) – δη+όσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋» 

� του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ ;ιατάκτε̋» 

� τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρ+ογή τη̋ ελληνική̋ νο+οθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 

16.2.2011 για την καταπολέ+ηση των καθυστερήσεων πληρω+ών στι̋ ε+πορικέ̋ συναλλαγέ̋», 

� του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ+ογή αναπτυξιακών 

παρε+βάσεων για την προγρα++ατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσω+άτωση τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλε̋ διατάξει̋»  
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� του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ;ιακυβέρνηση (Ενσω+άτωση στην Ελληνική Νο+οθεσία τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/2102 και τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικέ̋ Επικοινωνίε̋ (Ενσω+άτωση 

στο Ελληνικό ;ίκαιο τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλε̋ διατάξει̋»,  

� του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δη+όσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

� του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέ+ενη̋ Αξία̋»,  

� του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ;ιοικητική̋ ;ιαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋»  και ιδίω̋ 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έω̋ 15, 

� του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευ+ατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ;ικαιώ+ατα και Πολιτιστικά Θέ+ατα»,  

� του Κανονισìού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συìβουλίου, τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ των δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοìένων αυτών και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ (Γενικό̋ 

Κανονισìό̋ για την Προστασία Äεδοìένων) (Κείìενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

� του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασία̋ ;εδο+ένων Προσωπικού Χαρακτήρα, +έτρα εφαρ+ογή̋ 

του Κανονισ+ού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ δεδο+ένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσω+άτωση στην εθνική νο+οθεσία τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 και άλλε̋ διατάξει̋», 

� την ìε αριθì. 43726/2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή +έσων ατο+ική̋ προστασία̋ σε 

υπαλλήλου̋ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ+ού και των νο+ικών προσώπων αυτών και +έτρα προληπτική̋ 

ιατρική̋» (ΦΕΚ 2208 Β΄/08-06-2019) 

� των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόìων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόìενα στα συìβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋,  καθώ̋ και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

� Την ìε αριθì. 245/52316/13-07-2022 (ΑÄΑ: ΨΟΒΚÙΕΒ-ΖΗ7) Απόφαση Οικονοìική̋ Επιτροπή̋ και την 

ìε αριθì. 081/52947/14-07-2022 (ΑÄΑ: 91ΗΒÙΕΒ-3ΡÄ) Απόφαση Äηìοτικού Συìβουλίου ìε τι̋ οποίε̋ 

εγκρίνεται η 7η αναìόρφωση του προϋπολογισìού του Äήìου οικονοìικού έτου̋ 2022 

� Το ìε αριθì. πρωτ. 60206/03-08-2022 πρωτογενέ̋ αίτηìα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. ìε 

Α.Ä.Α.Μ. 22REQ011067068 2022-08-05 

� Το ìε αριθì. πρωτ. 62932/24-08-2022 τεκìηριωìένο αίτηìα προ̋ τη Äιεύθυνση Οικονοìικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφαση̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 

� Τι̋ ìε αριθì. 646/29-08-2022 (ΑÄΑ: ÙΧΒΤÙΕΒ-4Ι5), 647/29-08-2022 (ΑÄΑ: Ψ4ΡΜÙΕΒ-ΣΡ8), 648/29-08-

2022 (ΑÄΑ: ΨΨΧΥÙΕΒ-ΒΙΜ) και 649/29-08-2022 (6ΤΝΠÙΕΒ-Κ7Ρ) Αποφάσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 

� Την ìε αριθì. πρωτ. 72906/04-10-2022 ìελέτη τη̋ Äιεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έλαβε 

κωδικό Π121/2022 

� Τη ìε αριθìό 387/2022 απόφαση Οικονοìική̋ Επιτροπή̋ ìε ΑÄΑ Ψ1Ζ9ÙΕΒ-ÙÙΠ, ìε την οποία:   

o Εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και  

o καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξη̋  

o ορίσθηκε επιτροπή διαγωνισìού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόìενων προσφορών 

� Το εγκεκριìένο αίτηìα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. ìε Α.Ä.Α.Μ. 22REQ011489550 

 

1.5 ΠροθεσDία παραλαβή̋ προσφορών  

Η καταληκτική ηìεροìηνία παραλαβή̋ των προσφορών είναι η 12/12/2022 και ώρα 15:00 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί ìε χρήση του Εθνικού Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìόσιων Συìβάσεων 

(ΕΣΗÄΗΣ) Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ του  ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ (Äιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 'ηDοσιότητα 

Α. Äηìοσίευση στην Επίσηìη Εφηìερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.  Äηìοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρε̋ κείìενο τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Äηìοσίων Συìβάσεων (ΚΗΜÄΗΣ).  

Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋ στο ΕΣΗÄΗΣ, η οποία έλαβε Συστηìικό Αύξοντα Αριθìό:  177545  

και αναρτήθηκαν στη Äιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ.  

Περίληψη τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ δηìοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύìφωνα ìε το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 

 

Περίληψη τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) τη̋ παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ÄΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Äιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, στη διεύθυνση 

(URL):   www.ilion.gr στη διαδροìή: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ÄΙΑΓÙΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ► ÄΙΑΓÙΝΙΣΜΟΙ,    

Γ. Έξοδα δηìοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηìοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον οριστικό ανάδοχο 

 

1.7 Αρχέ̋ εφαρDοζόDενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεσìεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, εφόσον επιλεγούν,  τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και 

εργατική̋ νοìοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί ìε το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ 

συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ 

απαριθìούνται στο Παράρτηìα Χ του Προσαρτήìατο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηìοσίων 

συìβάσεων και τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ 

και τη̋ αρìοδιότητά̋ του̋  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέìιτα, παράνοìα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαìβάνουν τα κατάλληλα ìέτρα για να διαφυλάξουν την εìπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙÄΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋ 

2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύDβαση̋ 

Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήìατά τη̋ 

3. οι συìπληρωìατικέ̋ πληροφορίε̋ που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋, ιδίω̋ 

σχετικά ìε τι̋ προδιαγραφέ̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο τη̋ σύìβαση̋ ìε τα Παραρτήìατά τη̋. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ ΣύDβαση̋ 

Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση ìε τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και 

όλε̋ οι ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται ìε τη χρήση τη̋ 

πλατφόρìα̋ του Εθνικού Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιìη ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Παροχή 'ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήìατα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (6) ηìέρε̋ πριν την 

καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών, ήτοι την 06/12/2022 και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋ στην 

πλατφόρìα του ΕΣΗÄΗΣ, η οποία είναι προσβάσιìη ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ 

(www.promitheus.gov.gr). Αιτήìατα παροχή̋ συìπληρωìατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραììένου̋  στο σύστηìα οικονοìικού̋ φορεί̋, δηλαδή από εκείνου̋ που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί (όνοìα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο ìε το κείìενο των ερωτηìάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραììένο. 

Αιτήìατα παροχή̋ διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται ìε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραììένο, δεν εξετάζονται. 

  

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να παρατείνει την προθεσìία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόìενοι οικονοìικοί φορεί̋ να ìπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοìικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερι̋ (4) ηìέρε̋ πριν από την προθεσìία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, ήτοι την 08/12/2022, 

β) όταν τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ υφίστανται σηìαντικέ̋ αλλαγέ̋.  

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη ìε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηìασία για την προετοιìασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση τη̋ προθεσìία̋ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

Τροποποίηση των όρων τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ (πχ αλλαγή/ìετάθεση τη̋ καταληκτική̋ 

ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών, καθώ̋ και σηìαντικέ̋ αλλαγέ̋ των εγγράφων τη̋ σύìβαση̋, 

σύìφωνα ìε την προηγούìενη παράγραφο) δηìοσιεύεται στο ΚΗΜÄΗΣ.  
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσει̋ ή προσφυγέ̋ 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορέ̋, τα  στοιχεία που περιλαìβάνονται σε αυτέ̋, καθώ̋ και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

ìε τη ìη ύπαρξη λόγου αποκλεισìού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δηìόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από ìετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωìένη, είτε από πρόσωπο αρìόδιο κατά τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νοìοθεσία̋ είτε από 

πρόσωπο κατά νόìο αρìόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κατά παρέκκλιση των ω̋ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενό̋ ή περισσότερων στοιχείων των 

προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, στην αγγλική γλώσσα χωρί̋ να απαιτείται επικύρωσή 

του̋, στο ìέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισìένα σε επίσηìου̋ ιστότοπου̋ φορέων 

πιστοποίηση̋, στου̋ οποίου̋ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ìέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονοìικό̋ 

φορέα̋ παραπέìπει σε αυτού̋, προκειìένου η επαλήθευση τη̋ ισχύο̋ του̋ να είναι ευχερή̋ για την 

αναθέτουσα αρχή. 

Ενηìερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή ìη-ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο ìπορούν 

να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρί̋ επικύρωση. Επίση̋ ìπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρί̋ επικύρωση και χωρί̋ 

να συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε 

απαιτείται επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική.  

 

Τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋ CE τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευìένα εργαστήρια και οι 

δηλώσει̋ συììόρφωση̋ των κατασκευαστών ìπορούν να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα χωρί̋ να απαιτείται επικύρωσή του̋. Μπορούν επίση̋ να υποβάλλονται στην αγγλική 

χωρί̋ επίσηìη ìετάφραση και χωρί̋ επικύρωση. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται 

επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική.  
 

Στι̋ περιπτώσει̋ που ìε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

σύìφωνα ìε όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η οποία φέρει 

υπογραφή από τον νόìιìο εκπρόσωπο του οικονοìικού φορέα ìετά την έναρξη διαδικασία̋ σύναψη̋ 

σύìβαση̋. 

 

2.1.5 Εγγυήσει̋ 

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύìατα ή 

χρηìατοδοτικά ιδρύìατα ή ασφαλιστικέ̋ επιχειρήσει̋ κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τη̋ 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόìιìα στα κράτη - ìέλη τη̋ Ένωση̋ ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού Χώρου ή στα κράτη-ìέρη τη̋ ΣÄΣ και έχουν, σύìφωνα ìε τι̋ ισχύουσε̋ 

διατάξει̋, το δικαίωìα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Ä.Ε. ή να παρέχονται ìε 

γραììάτιο του Ταìείου Παρακαταθηκών και Äανείων ìε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηìατικού ποσού. 

Τα γραììάτια σύσταση̋ χρηìατική̋ παρακαταθήκη̋ του Ταìείου Παρακαταθηκών και Äανείων, για την 

παροχή εγγυήσεων συììετοχή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύìφωνα 

ìε την ειδική νοìοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ τη̋ 30 Äεκεìβρίου 

1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεω̋ και αποδόσεω̋ παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω 

Ταìείο Παρακαταθηκών και Äανείων”). Πρβλ. το ìε αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο τη̋ Ε.Α.Α.ÄΗ.ΣΥ. 

(ΑÄΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).Αν συσταθεί παρακαταθήκη ìε γραììάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταìείο 

Παρακαταθηκών και Äανείων, τα τοκοìερίδια ή ìερίσìατα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ 

επιστρέφονται ìετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοìικό φορέα. 
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Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοìικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ 

εκδότε̋ τη̋ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαìβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηìεροìηνία έκδοση̋, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθìό τη̋ εγγύηση̋, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυìία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοìικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε ìέλο̋ τη̋ ένωση̋),  ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώìατο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήìου, η) τα 

στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών, θ) την 

ηìεροìηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ 

εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή ìερικά εντό̋ πέντε (5) ηìερών ìετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ 

εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθìό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύìβαση̋.  

Η περ. αα’ του προηγούìενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρìόζεται για τι̋ εγγυήσει̋ που παρέχονται ìε 

γραììάτιο του Ταìείου Παρακαταθηκών και Äανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί ìε του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειìένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά του̋. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών 'εδοDένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηìερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ 

Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασìό τη̋, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοìένα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ τη̋ προσφορά̋ και τα 

αποδεικτικά ìέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντο̋ Äιαγωνισìού, για το σκοπό 

τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών και τη̋ ενηìέρωση̋ έτερων συììετεχόντων σε αυτόν, λαìβάνοντα̋ 

κάθε εύλογο ìέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των 

δεδοìένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από κάθε ìορφή̋ αθέìιτη επεξεργασία, σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ 

τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋ περί προστασία̋ προσωπικών δεδοìένων, κατά τα αναλυτικώ̋ αναφερόìενα 

στην αναλυτική ενηìέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 'ικαίωDα ΣυDDετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋ 

2.2.1 'ικαίωDα συDDετοχή̋  

1. Äικαίωìα συììετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ έχουν φυσικά ή νοìικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοìικών φορέων, τα ìέλη αυτών, που είναι εγκατεστηìένα σε: 

α) κράτο̋-ìέλο̋ τη̋ Ένωση̋, 

β) κράτο̋-ìέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣÄΣ, στο βαθìό που η υπό ανάθεση δηìόσια 

σύìβαση καλύπτεται από τα Παραρτήìατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σηìειώσει̋ του σχετικού ìε 

την Ένωση Προσαρτήìατο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συìφωνία̋, καθώ̋ και  

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εìπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει 

διìερεί̋ ή πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ ìε την Ένωση σε θέìατα διαδικασιών ανάθεση̋ δηìοσίων συìβάσεων. 

Στο βαθìό που καλύπτονται από τα Παραρτήìατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σηìειώσει̋ του 

σχετικού ìε την Ένωση Προσαρτήìατο̋ I τη̋ ΣÄΣ, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ διεθνεί̋ συìφωνίε̋ από τι̋ οποίε̋ 

δεσìεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋ των χωρών που έχουν υπογράψει τι̋ εν λόγω συìφωνίε̋ ìεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

ìε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ τη̋ 

Ένωση̋ 
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2. Οικονοìικό̋ φορέα̋ συììετέχει είτε ìεìονωìένα είτε ω̋ ìέλο̋ ένωση̋.! Οι ενώσει̋ οικονοìικών 

φορέων, συìπεριλαìβανοìένων και των προσωρινών συìπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριìένη νοìική ìορφή για την υποβολή προσφορά̋. Η αναθέτουσα αρχή  ìπορεί να απαιτήσει από 

τι̋ ενώσει̋ οικονοìικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριìένη νοìική ìορφή, εφόσον του̋ ανατεθεί η 

σύìβαση. 

Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονοìικών φορέων, όλα τα ìέλη τη̋ ευθύνονται 

έναντι τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συDDετοχή̋ 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συììετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, κατατίθεται από 

του̋ συììετέχοντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋),  εγγυητική επιστολή συììετοχή̋, ποσοστού 2% 

επί τη̋ εκτιìώìενη̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋ χωρί̋ Φ.Π.Α., ìε ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 

δεκαδικό, ήτοι:  

1η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 24%)»: χίλια εξακόσια εβδο+ήντα 

δύο ευρώ και δέκα λεπτά (1.672,10€) 

2η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (ΦΠΑ 6%)»: επτακόσια τέσσερα ευρώ 

και δεκαοκτώ λεπτά (704,18€) 

3η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 24%)»: εξακόσια δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 

(602,31€) 

4η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (ΦΠΑ 6%)»: εκατόν έντεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

(111,94€) 

5η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 24%)»: τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εβδο+ήντα πέντε λεπτά (386,75€) 

6η οìάδα «Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (ΦΠΑ 6%)»: εβδο+ήντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (75,59€) 

7η οìάδα «Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ Οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου (είδη για δικυκλιστέ̋)»: ογδόντα εννέα ευρώ (89,00€) 

8η οìάδα «Μονωτικά εργαλεία»: τριάντα οκτώ ευρώ (38,00€) 

Στην περίπτωση ένωση̋ οικονοìικών φορέων, η εγγύηση συììετοχή̋ περιλαìβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονοìικών φορέων που συììετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συììετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηìέρε̋ ìετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή ìπορεί, πριν από τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από του̋ προσφέροντε̋ να παρατείνουν, πριν τη 

λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋. 

Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συììετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοìίζονται, 

σε κλειστό φάκελο ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, το αργότερο πριν την ηìεροìηνία και ώρα 

αποσφράγιση̋ των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά 

απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, ìετά από γνώìη τη̋ Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συììετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο ìε την προσκόìιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ 

εκτέλεση̋.  

Η εγγύηση συììετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋, σύìφωνα ìε τα ειδικότερα 

οριζόìενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συììετοχή̋ καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύο̋ αυτή̋, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3 έω̋ 2.2.4, γ) δεν προσκοìίσει εγκαίρω̋ τα προβλεπόìενα από την παρούσα 
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δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή του συìφωνητικού, 

ε) υποβάλει ìη κατάλληλη προσφορά, ìε την έννοια τη̋ περ. 46 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ να εξηγήσει την τιìή ή 

το κόστο̋ τη̋ προσφορά̋ του εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσìία̋ και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στι̋ 

περιπτώσει̋ των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκληση̋ για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 3.2 και 3.4 τη̋ παρούσα̋, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοìίσθηκαν νοìίìω̋ και εìπροθέσìω̋, δεν αποδεικνύεται η ìη 

συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση ìια̋ ή περισσότερων από τι̋ 

απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισDού  

Αποκλείεται από τη συììετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ (διαγωνισìό) οικονοìικό̋ 

φορέα̋, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για ìεìονωìένο φυσικό ή νοìικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα ìέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοìικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ 

ακόλουθου̋ λόγου̋: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αìετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήìατα:  

α) συììετοχή σε εγκληìατική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2008/841/ÄΕΥ του Συìβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέìηση του οργανωìένου 

εγκλήìατο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήìατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληìατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύìβαση̋ περί τη̋ καταπολέìηση̋ τη̋ 

δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-ìελών τη̋ 

Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ÄΕΥ 

του Συìβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέìηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τοìέα (ΕΕ L 

192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοìικού φορέα, και τα 

εγκλήìατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εìπορία επιρροή̋ – ìεσάζοντε̋), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τοìέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη ει̋ βάρο̋ των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ένωση̋, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συìβουλίου τη̋ 5η̋ Ιουλίου 2017 σχετικά 

ìε την καταπολέìηση, ìέσω του ποινικού δικαίου, τη̋ απάτη̋ ει̋ βάρο̋ των οικονοìικών συìφερόντων 

τη̋ Ένωση̋ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήìατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδή̋ βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριìένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη ìε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική ìε τι̋ επιχορηγήσει̋), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή συνδέονται ìε την προσβολή αυτών των 

συìφερόντων, καθώ̋ και τα εγκλήìατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά ìε τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικέ̋ διατάξει̋ για την ποινική προστασία των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Ένωση̋) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τροìοκρατικά εγκλήìατα ή εγκλήìατα συνδεόìενα ìε τροìοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, 

αντιστοίχω̋, στα άρθρα 3-4 και 5-12 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συìβουλίου τη̋ 15η̋ Μαρτίου 2017 για την καταπολέìηση τη̋ τροìοκρατία̋ και την αντικατάσταση τη̋ 

απόφαση̋-πλαισίου 2002/475/ÄΕΥ του Συìβουλίου και για την τροποποίηση τη̋ απόφαση̋ 

2005/671/ÄΕΥ του Συìβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξη̋ εγκλήìατο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 14 αυτή̋, και τα εγκλήìατα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώ̋ και τα εγκλήìατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) νοìιìοποίηση εσόδων από παράνοìε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηìατοδότηση τη̋ τροìοκρατία̋, όπω̋ 

αυτέ̋ ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συìβουλίου τη̋ 20η̋ Μαΐου 2015, σχετικά ìε την πρόληψη τη̋ χρησιìοποίηση̋ του χρηìατοπιστωτικού 

συστήìατο̋ για τη νοìιìοποίηση εσόδων από παράνοìε̋ δραστηριότητε̋ ή για τη χρηìατοδότηση τη̋ 

τροìοκρατία̋, την τροποποίηση του κανονισìού (ΕΕ) αριθì. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συìβουλίου, και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συìβουλίου και τη̋ οδηγία̋ 2006/70/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήìατα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ ìορφέ̋ εìπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συìβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέìηση τη̋ εìπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυìάτων τη̋, καθώ̋ και για 

την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ÄΕΥ του Συìβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήìατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εìπορία ανθρώπων).  

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αìετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι ìέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούìενου 

εδαφίου αφορά:  

- στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισìένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) του̋ διαχειριστέ̋. 

- στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύìων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύìβουλο, τα ìέλη του Äιοικητικού 

Συìβουλίου, καθώ̋ και τα πρόσωπα στα οποία ìε απόφαση του Äιοικητικού Συìβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο τη̋ διαχείριση̋ και εκπροσώπηση̋ τη̋ εταιρεία̋. 

- στι̋ περιπτώσει̋ Συνεταιρισìών, τα ìέλη του Äιοικητικού Συìβουλίου. 

- σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νοìικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόìιìο εκπρόσωπο. 

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδο̋ αποκλεισìού δεν έχει 

καθοριστεί ìε αìετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηìεροìηνία τη̋ 

καταδίκη̋ ìε αìετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) όταν ο  οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση ìε 

τελεσίδικη και δεσìευτική ισχύ, σύìφωνα ìε διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋  ή την 

εθνική νοìοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αποδείξει ìε τα κατάλληλα ìέσα ότι ο οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει 

αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

Αν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ 

του που αφορούν στι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσει̋ των περ. α’ και β’ τη̋ παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσìε̋ ή εφόσον αυτέ̋ έχουν υπαχθεί σε δεσìευτικό διακανονισìό που τηρείται. 

 

Äεν αποκλείεται ο οικονοìικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ 

του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συìπεριλαìβανοìένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευìένων τόκων ή των προστίìων είτε υπαγόìενο̋ σε δεσìευτικό διακανονισìό για την 

καταβολή του̋ στο ìέτρο που τηρεί του̋ όρου̋ του δεσìευτικού κανονισìού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για του̋ λόγου̋ των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηìόσιου συìφέροντο̋  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συììετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, οικονοìικό̋ 

φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:  

(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρìόζονται στι̋ διαδικασίε̋ σύναψη̋ δηìοσίων συìβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συìβιβασìού ή έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηìατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόìοια διαδικασία, προβλεπόìενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόìου. Η αναθέτουσα αρχή 

ìπορεί να ìην αποκλείει έναν οικονοìικό φορέα ο οποίο̋ βρίσκεται σε ìία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέα̋ είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύìβαση, λαìβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα ìέτρα για τη συνέχιση 

τη̋ επιχειρηìατική̋ του λειτουργία̋,. 

(γ) εάν, ìε την επιφύλαξη τη̋ παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συìπέρασìα 

ότι ο οικονοìικό̋ φορέα̋ συνήψε συìφωνίε̋ ìε άλλου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ ìε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισìού,  

δ) εάν ìία κατάσταση σύγκρουση̋ συìφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

ìπορεί να θεραπευθεί αποτελεσìατικά ìε άλλα, λιγότερο παρεìβατικά, ìέσα,  

(ε) εάν ìία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισìού από την πρότερη συììετοχή του οικονοìικού 

φορέα κατά την προετοιìασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν ìπορεί να θεραπευθεί ìε άλλα, λιγότερο παρεìβατικά, ìέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαìβανόìενη πληììέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ 

απαίτηση̋ στο πλαίσιο προηγούìενη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋, προηγούìενη̋ σύìβαση̋ ìε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούìενη̋ σύìβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσìα την πρόωρη καταγγελία τη̋ 

προηγούìενη̋ σύìβαση̋, αποζηìιώσει̋ ή άλλε̋ παρόìοιε̋ κυρώσει̋,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ εκ προθέσεω̋ σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισìού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκοìίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρìογή τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει ìε αθέìιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋, να αποκτήσει εìπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέìιτο πλεονέκτηìα 

στη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ ή να παράσχει ìε απατηλό τρόπο παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισìό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αποδείξει, ìε κατάλληλα ìέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελìατικό παράπτωìα, το οποίο θέτει εν αìφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (θ)  η περίοδο̋ αποκλεισìού δεν έχει καθοριστεί ìε αìετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηìεροìηνία έκδοση̋ πράξη̋ που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονό̋. 

2.2.3.5. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (Στην περίπτωση που η εκτιìώìενη αξία τη̋ σύìβαση̋ υπερβαίνει το 

1.000.000 ευρώ) 

2.2.3.6. Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηìείο κατά τη διάρκεια τη̋ 

διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε ìία από τι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋. 

2.2.3.7. Οικονοìικό̋ φορέα̋ που εìπίπτει σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτό̋ από την περ. β αυτή̋, ìπορεί να προσκοìίζει στοιχεία, 

προκειìένου να αποδείξει ότι τα ìέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
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συντρέχει ο σχετικό̋ λόγο̋ αποκλεισìού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσìευθεί να καταβάλει αποζηìίωση για ζηìίε̋ που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκηìα ή το παράπτωìα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τι̋ περιστάσει̋ ìε 

ολοκληρωìένο τρόπο, ìέσω ενεργού συνεργασία̋ ìε τι̋ ερευνητικέ̋ αρχέ̋, και έχει λάβει συγκεκριìένα 

τεχνικά και οργανωτικά ìέτρα, καθώ̋ και ìέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικηìάτων ή παραπτωìάτων. Τα ìέτρα που λαìβάνονται από του̋ οικονοìικού̋ 

φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση ìε τη σοβαρότητα και τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού 

αδικήìατο̋ ή του παραπτώìατο̋. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοìικό̋ φορέα̋ δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋. Αν τα ìέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονοìικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Οικονοìικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί, σύìφωνα 

ìε τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋, ìε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συììετοχή σε διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ σύìβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν ìπορεί να κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά 

την περίοδο του αποκλεισìού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση τη̋ επάρκεια̋ ή ìη των επανορθωτικών ìέτρων κατά την 

προηγούìενη παράγραφο εκδίδεται σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στι̋ παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοìικό̋ φορέα̋, σε βάρο̋ του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισìού 

σύìφωνα ìε τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋ και για το χρονικό διάστηìα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋.   

 

Κριτήρια Επιλογή̋  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκηση̋ επαγγελDατική̋ δραστηριότητα̋  
Οι οικονοìικοί φορεί̋ που συììετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ απαιτείται να 

ασκούν εìπορική ή βιοìηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή ìε το αντικείìενο τη̋ προìήθεια̋.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι σε κράτο̋ ìέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να 

είναι εγγεγραììένοι σε ένα από τα επαγγελìατικά ή εìπορικά ìητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ 

εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηìα XI του 

Προσαρτήìατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοìικών φορέων εγκατεστηìένων σε κράτο̋ ìέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣÄΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εìπίπτουν στην 

προηγούìενη περίπτωση και έχουν συνάψει διìερεί̋ ή πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ ìε την Ένωση σε θέìατα 

διαδικασιών ανάθεση̋ δηìοσίων συìβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραììένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελìατικά ή εìπορικά ìητρώα.  

Οι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα οικονοìικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραììένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εìπορικό ή Βιοìηχανικό Επιìελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αìυντικού Υλικού  

2.2.5 ΟικονοDική και χρηDατοοικονοDική επάρκεια 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελDατική ικανότητα 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αναφέρει στην προσφορά του το τìήìα τη̋ σύìβαση̋ που προτίθεται να αναθέσει 

υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋ υπό 

ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋ σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ 

αξία̋ τη̋ σύìβαση̋, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισìού τη̋ 

παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋. Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισìού τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋ 

Το δικαίωìα συììετοχή̋ των οικονοìικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συììετοχή̋ του̋, όπω̋ 

ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόìενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη̋ παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη τη̋ σύìβαση̋ δια τη̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋, τη̋ περ. δ΄ τη̋ παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύìφωνα ìε την 

παράγραφό 2.2.8. τη̋ παρούσα̋, οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόìενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονοìικό̋ φορέα̋ αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋ υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋ σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοι̋ 

εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόìενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισìού τη̋ 

παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋.  

Αν επέλθουν ìεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ οι προσφέροντε̋ δηλώσουν ότι πληρούν, σύìφωνα 

ìε το παρόν άρθρο, οι οποίε̋ επέλθουν ή για τι̋ οποίε̋ λάβουν γνώση ìετά την συìπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και ìέχρι την ηìέρα τη̋ έγγραφη̋ πρόσκληση̋ για την σύναψη του συìφωνητικού οι προσφέροντε̋ 

οφείλουν να ενηìερώσουν αìελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονοìικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε ìία από τι̋ 

καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ τη̋ παραγράφου 2.2.4, 

τη̋ παρούση̋, προσκοìίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋, ω̋ δικαιολογητικό συììετοχή̋, το 

προβλεπόìενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ 

(ΕΕΕΣ), σύìφωνα ìε το επισυναπτόìενο στην παρούσα Παράρτηìα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναìεί ìε 

ενηìερωìένη υπεύθυνη δήλωση, ìε τι̋ συνέπειε̋ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιηìένου εντύπου  του Παραρτήìατο̋ 2 του Κανονισìού (ΕΕ) 2016/7 και συìπληρώνεται από του̋ 

προσφέροντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ σύìφωνα ìε τι̋ οδηγίε̋  του Παραρτήìατο̋ 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή ìε ηìεροìηνία εντό̋ του χρονικού διαστήìατο̋ κατά το οποίο ìπορούν να 

υποβάλλονται προσφορέ̋. Αν στο διάστηìα που ìεσολαβεί ìεταξύ τη̋ ηìεροìηνία̋ υπογραφή̋ του ΕΕΕΣ 

και τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών έχουν επέλθει ìεταβολέ̋ στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ ìέρου̋ του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποσύρει την προσφορά του, χωρί̋ να 

απαιτείται απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Στη συνέχεια ìπορεί να την υποβάλει εκ νέου ìε επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ δηλώσει̋ και πληροφορίε̋ που παρέχει στο ΕΕΕΣ ìε 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει ìαζί ìε αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ̋ και τη̋ συνοδευτική̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋, είναι δυνατή, ìε ìόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
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λόγων αποκλεισìού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 τη̋ παρούσα̋, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι ìέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ù̋ εκπρόσωπο̋ του οικονοìικού φορέα νοείται ο νόìιìο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το 

αρìοδίω̋ εξουσιοδοτηìένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοìικό φορέα για διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ συìβάσεων ή για συγκεκριìένη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋. 

Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονοìικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε ìέλο̋ τη̋ ένωση̋. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ 

συììετοχή̋ του (συìπεριλαìβανοìένη̋ τη̋ κατανοìή̋ αìοιβή̋ ìεταξύ του̋) κάθε ìέλου̋ τη̋ ένωση̋, 

καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, ìέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση ìε του̋ λόγου̋ που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 τη̋ 

παρούση̋ και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα ìέτρα προ̋ αποκατάσταση τη̋ αξιοπιστία̋ 

του. 

Ιδίω̋ επισηìαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονοìικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συìφωνιών ìε άλλου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ ìε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισìού, η 

συνδροìή περιστάσεων, όπω̋ η πάροδο̋ τη̋ τριετού̋ περιόδου τη̋ ισχύο̋ του λόγου αποκλεισìού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρìογή τη̋ διάταξη̋ τη̋ παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύìφωνα ìε την περ. γ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 τη̋ παρούση̋, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετική̋ απάντηση̋. 

Όσον αφορά στι̋ υποχρεώσει̋ του ω̋ προ̋ την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (περ. 

α’ και β’ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέ̋ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσìε̋ ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσìευτικό διακανονισìό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ ìε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει ανεκπλήρωτε̋ υποχρεώσει̋ όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τι̋ παραπάνω 

υποχρεώσει̋ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά Dέσα  

Α. Για την απόδειξη τη̋ ìη συνδροìή̋ λόγων αποκλεισìού κατ’ άρθρο 2.2.3 και τη̋ πλήρωση̋ των 

κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ τη̋ παραγράφου 2.2.4, οι οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντο̋. Η προσκόìιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόìενα στο 

άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να ζητεί από προσφέροντε̋, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σηìείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, να υποβάλλουν όλα ή ορισìένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋. 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο ìέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαìβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ 

πληροφορίε̋ απευθεία̋ ìέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδοìένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - ìέλο̋ τη̋ 

Ένωση̋, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό ìητρώο συìβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, 

ηλεκτρονικό σύστηìα αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστηìα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδοìένων εìπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίση̋ οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται για τον συγκεκριìένο σκοπό, όπω̋ η ηλεκτρονική 

διεύθυνση τη̋ βάση̋ δεδοìένων, τυχόν δεδοìένα αναγνώριση̋ και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεση̋.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύìβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Τα δικαιολογητικά του παρόντο̋ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύìφωνα ìε την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 τη̋ παρούσα̋. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφρασή 

του̋ στην ελληνική γλώσσα σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη τη̋ ìη συνδροìή̋ των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντε̋ 

οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρìόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτο̋-ìέλο̋ ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που 

αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώ̋ και στην περ. β΄ τη̋ παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ìπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

ìέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροìένου 

ενώπιον αρìόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συìβολαιογράφου ή αρìόδιου επαγγελìατικού ή 

εìπορικού οργανισìού του κράτου̋ - ìέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι 

εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋. Οι αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσηìη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώ̋ και στην περ. β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσηìε̋ δηλώσει̋ καθίστανται διαθέσιìε̋ ìέσω του επιγραììικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασìα του σχετικού ìητρώου, όπω̋ του ποινικού ìητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναìο έγγραφο που εκδίδεται από αρìόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-ìέλου̋ 

ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόìιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσìατο̋ αφορά και στα ìέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοìικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόìενα στην ω̋ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρìόδια αρχή του οικείου κράτου̋ - 

ìέλου̋ ή χώρα̋, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ του, άλλω̋, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνο̋ ισχύο̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

Ιδίω̋ οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα προσκοìίζουν: 

i) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των φορολογικών υποχρεώσεων τη̋ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενηìερότητα̋ εκδιδόìενο από την Α.Α.Ä.Ε..  

ii) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεων προ̋ του̋ οργανισìού̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ τη̋ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόìενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ω̋ άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση ìε τελεσίδικη και δεσìευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του̋ όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρìόδια αρχή του 

οικείου κράτου̋ - ìέλου̋ ή χώρα̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του.  

Ιδίω̋ οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα προσκοìίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Äικαστική̋ Φερεγγυότητα̋ από το αρìόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋.  Για τι̋ ΙΚΕ προσκοìίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
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περί ìη έκδοση̋ απόφαση̋ λύση̋ ή κατάθεση̋ αίτηση̋ λύση̋ του νοìικού προσώπου, ενώ για τι̋ ΕΠΕ 

προσκοìίζεται επιπλέον πιστοποιητικό ìεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοìικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση ìε απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση τη̋ καρτέλα̋ “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρηση̋” από την ηλεκτρονική πλατφόρìα τη̋ 

Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Εσόδων, όπω̋ αυτά εìφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η ìη αναστολή τη̋ επιχειρηìατική̋ δραστηριότητά̋ του̋. 

Προκειìένου για τα σωìατεία και του̋ συνεταιρισìού̋, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Äικαστική̋ 

Φερεγγυότητα̋ εκδίδεται για τα σωìατεία από το αρìόδιο Πρωτοδικείο, και για του̋ συνεταιρισìού̋ για 

το χρονικό διάστηìα έω̋ τι̋ 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και ìετά την παραπάνω ηìεροìηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόìενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισìού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα περί ìη επιβολή̋ 

σε βάρο̋ του τη̋ κύρωση̋ του οριζόντιου αποκλεισìού, σύìφωνα τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋. 

στ) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (εφόσον η εκτιìώìενη αξία τη̋ σύìβαση̋ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ) 

 

B.2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση 

επαγγελìατική̋ δραστηριότητα̋) προσκοìίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελìατικού ή 

εìπορικού ìητρώου του κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι σε 

κράτο̋ ìέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκοìίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελìατικού ή εìπορικού ìητρώου του Παραρτήìατο̋ XI του Προσαρτήìατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, ìε 

το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελìά του̋. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο ìητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό ìπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - ìέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροìένου ενώπιον αρìόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συìβολαιογράφου ή αρìόδιου επαγγελìατικού ή εìπορικού οργανισìού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ 

χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο ìητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειìένου τη̋ υπό ανάθεση σύìβαση̋. 

Οι  εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή 

Εìπορικό ή Βιοìηχανικό Επιìελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αìυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ω̋ άνω Επιìελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκηση̋ γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλìατο̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκηση̋ επαγγέλìατο̋, από αρìόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισìού Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. 

Επισηìαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελìατική̋ δραστηριότητα̋) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από την υποβολή του̋,!εκτό̋ εάν, σύìφωνα ìε τι̋ 

ειδικότερε̋ διατάξει̋ αυτών, φέρουν συγκεκριìένο χρόνο ισχύο̋. 

Β.3. Οικονοìική και Χρηìατοοικονοìική Επάρκεια ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.4. Τεχνική και Επαγγελìατική Ικανότητα ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.5. Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.6. Για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι 

νοìικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείìενη νοìοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τι̋ ìεταβολέ̋ τη̋ σε αρìόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοìίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από 

την υποβολή του,  εκτό̋ αν αυτό φέρει συγκεκριìένο χρόνο ισχύο̋. 

Ειδικότερα για του̋ ηìεδαπού̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ προσκοìίζονται: 
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i) για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι νοìικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείìενη νοìοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τι̋ ìεταβολέ̋ 

τη̋ στο ΓΕΜΗ, προσκοìίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ σύσταση̋ και των ìεταβολών του νοìικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό ìεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

 Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση νοìιìοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόìιìη̋ 

εκπροσώπηση̋ (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά ìεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσει̋ συγκρότηση̋ 

οργάνων διοίκηση̋ σε σώìα, κλπ., ανάλογα ìε τη νοìική ìορφή του οικονοìικού φορέα), συνοδευόìενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόìιìου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοìίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρìοδίου καταστατικού οργάνου διοίκηση̋ του νοìικού προσώπου ìε την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικέ̋ εξουσίε̋. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκοìίζεται εξουσιοδότηση του οικονοìικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν τα προβλεπόìενα, κατά τη νοìοθεσία τη̋ χώρα̋ 

εγκατάσταση̋, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόìιìου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ω̋ προ̋ τη νόìιìη σύσταση, ìεταβολέ̋ και 

εκπροσώπηση του οικονοìικού φορέα. 

Οι ω̋ άνω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ γίνονται αποδεκτέ̋, εφόσον έχουν συνταχθεί ìετά την κοινοποίηση τη̋ 

πρόσκληση̋ για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόìιìη σύσταση  του οικονοìικού φορέα, όλε̋ οι 

σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσìεύει/ουν νόìιìα την εταιρία κατά 

την ηìεροìηνία διενέργεια̋ του διαγωνισìού (νόìιìο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωìα υπογραφή̋ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των 

ìελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόìιìου εκπροσώπου. 

Β.7. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (εγγραφή οικονοìικών φορέων σε επίσηìου̋ καταλόγου̋) 

Β.8. Οι ενώσει̋ οικονοìικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοìικό φορέα που συììετέχει στην ένωση, σύìφωνα ìε τα 

ειδικότερα προβλεπόìενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (στήριξη οικονοìικών φορέων σε ικανότητε̋ άλλων φορέων) 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στι̋ ικανότητε̋ των οποίων δεν στηρίζεται, προσκοìίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντο̋ ìε αναφορά του τìήìατο̋ τη̋ σύìβαση̋ το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό 

ìορφή υπεργολαβία̋ και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. Επισηìαίνεται ότι γίνονται αποδεκτέ̋: 

· οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που αναφέρονται στην παρούσα Äιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έω̋ 

τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του̋,  

· οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋, εφόσον έχουν συνταχθεί ìετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σηìειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου τη̋ 

υπογραφή̋ του̋. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋  

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύìβαση̋ είναι η πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά βάσει 

τιìή̋  

2.3.2 ΒαθDολόγηση και κατάταξη προσφορών 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασDοί 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.4 Κατάρτιση - ΠεριεχόDενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών 

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται ìε βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στην παρούσα Äιακήρυξη, για το 

σύνολο τη̋ προκηρυχθείσα̋ ποσότητα̋ τη̋ προìήθεια̋. Äεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋. . 

Η ένωση Οικονοìικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλου̋ του̋ Οικονοìικού̋ Φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

του̋ νοìίìω̋ εξουσιοδοτηìένο. Στην προσφορά, απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδο̋ τη̋ συììετοχή̋ του (συìπεριλαìβανοìένη̋ τη̋ κατανοìή̋ αìοιβή̋ ìεταξύ του̋) κάθε ìέλου̋ τη̋ 

ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ ìπορούν να αποσύρουν την προσφορά του̋, πριν την καταληκτική ηìεροìηνία 

υποβολή̋ προσφορά̋, χωρί̋ να απαιτείται έγκριση εκ ìέρου̋ του αποφαινόìενου οργάνου τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, υποβάλλοντα̋ έγγραφη ειδοποίηση προ̋ την αναθέτουσα αρχή ìέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗÄΗΣ. 

2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόìενου̋ ηλεκτρονικά, ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ, ìέχρι 

την καταληκτική ηìεροìηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύìφωνα ìε τα αναφερόìενα στον ν.4412/2016, ιδίω̋ στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση τη̋ παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθì. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επενδύσεων και Ψηφιακή̋ 

Äιακυβέρνηση̋ ìε θέìα «Ρυθìίσει̋ τεχνικών ζητηìάτων που αφορούν την ανάθεση των Äηìοσίων 

Συìβάσεων Προìηθειών και Υπηρεσιών ìε χρήση των επιìέρου̋ εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ)» (εφεξή̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και 

Υπηρεσίε̋).  

Για τη συììετοχή στο διαγωνισìό οι ενδιαφερόìενοι οικονοìικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν 

προηγìένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισìένο (εγκεκριìένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίηση̋, ο οποίο̋ περιλαìβάνεται 

στον κατάλογο εìπίστευση̋ που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύìφωνα ìε τα οριζόìενα 

στο Κανονισìό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗÄΗΣ, σύìφωνα ìε την περ. β τη̋ παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 6 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ βεβαιώνεται αυτόìατα από το ΕΣΗÄΗΣ ìε 

υπηρεσίε̋ χρονοσήìανση̋, σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 10 τη̋ ω̋ άνω κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋. 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ 

προσφορά̋ στο ΕΣΗÄΗΣ. Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναìία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗÄΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθìίζει τα τη̋ συνέχεια̋ του διαγωνισìού ìε αιτιολογηìένη απόφασή τη̋. 
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2.4.2.3. Οι οικονοìικοί φορεί̋ υποβάλλουν ìε την προσφορά του̋ τα ακόλουθα σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 13 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο ìε την ένδειξη «Äικαιολογητικά Συììετοχή̋–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαìβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούìενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋ και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο ìε την ένδειξη «Οικονοìική Προσφορά», στον οποίο περιλαìβάνεται η 

οικονοìική προσφορά του οικονοìικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούìενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονοìικό Φορέα σηìαίνονται, ìε χρήση τη̋  σχετική̋ λειτουργικότητα̋ του ΕΣΗÄΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋ του που έχουν εìπιστευτικό χαρακτήρα σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένα̋ οικονοìικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ 

εìπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εìπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόìου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την εìπιστευτικότητα τη̋ 

συγκεκριìένη̋ πληροφορία̋. 

Äεν χαρακτηρίζονται ω̋ εìπιστευτικέ̋, πληροφορίε̋ σχετικά ìε τι̋ τιìέ̋ ìονάδα̋, τι̋ προσφερόìενε̋ 

ποσότητε̋, την οικονοìική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιìοποιούνται για 

την αξιολόγησή τη̋. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοìικοί Φορεί̋ καταχωρίσουν τα στοιχεία, ìεταδεδοìένα και συνηììένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συììετοχή̋-τεχνική̋ προσφορά̋ και οικονοìική̋ 

προσφορά̋ του̋ στι̋ αντίστοιχε̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρìε̋ του ΕΣΗÄΗΣ, στην συνέχεια, ìέσω σχετική̋ 

λειτουργικότητα̋,  εξάγουν αναφορέ̋ (εκτυπώσει̋) σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισìένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύìφωνα ìε τι̋ προβλεπόìενε̋ διατάξει̋ 

(περ. β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονοìικό Φορέα στου̋ αντίστοιχου̋ 

υποφακέλου̋. Επισηìαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγìατοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγìή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηììένα ηλεκτρονικά αρχεία τη̋ προσφορά̋, οι Οικονοìικοί 

Φορεί̋ τα καταχωρίζουν στου̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ ìέσω του Υποσυστήìατο̋, ω̋ εξή̋: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκοìισθούν και 

σε έντυπη ìορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στι̋ διατάξει̋:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δηìοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δηìόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισηìείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήση̋ ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικέ̋ διαδικασίε̋ δηìοσίων συìβάσεων,   

ε) είτε τη̋ παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολή̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋ στην 

περίπτωση απλή̋ φωτοτυπία̋ ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκοìίζονται σε έντυπη ìορφή τα ΦΕΚ και ενηìερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή ìη, ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο, δηλαδή έντυπα ìε αìιγώ̋ τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπω̋ αριθìού̋, αποδόσει̋ σε διεθνεί̋ ìονάδε̋, ìαθηìατικού̋ τύπου̋ και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συììετοχή του Οικονοìικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF.  
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Έω̋ την ηìέρα και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών προσκοìίζονται ìε ευθύνη του οικονοìικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη ìορφή και σε κλειστό-ού̋ φάκελο-ου̋, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέα̋ και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού του παρόντο̋ διαγωνισìού, τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ του, τα οποία απαιτείται να προσκοìισθούν σε πρωτότυπη ìορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συììετοχή̋, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίε̋ 

και φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α τη̋ παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά του̋, καθώ̋ και 

δ) τα αλλοδαπά δηìόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισηìείωση τη̋ Χάγη̋ (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση ìη υποβολή̋ ενό̋ ή περισσότερων από τα ω̋ άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη ìορφή, πλην τη̋ πρωτότυπη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συìπλήρωση και υποβολή του̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δηìόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρìόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, 

που κυρώθηκε ìε το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ω̋ άνω Συνθήκη, άλλω̋ φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωση̋ (ìε 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δηìόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διìερεί̋ ή 

πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύìβαση νοìική̋ συνεργασία̋ ìεταξύ 

Ελλάδα̋ και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικό̋ ν.1548/1985, «Σύìβαση περί απαλλαγή̋ από την 

επικύρωση ορισìένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικό̋ ν.4231/2014)). Επίση̋ 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωση̋ ή παρόìοια̋ διατύπωση̋ δηìόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τι̋ αρχέ̋ κράτου̋ ìέλου̋ που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισìένων δηìοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπω̋, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό ìητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά ìε το γεγονό̋ αυτό δηìόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

τη̋ Ένωση̋ από τι̋ αρχέ̋ του κράτου̋ ìέλου̋ τη̋ ιθαγένειά̋ του. 

Επίση̋, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπέ̋ αρχέ̋ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικα̋ Äιοικητική̋ Äιαδικασία̋”, όπω̋ αντικαταστάθηκε ω̋ άνω ìε το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συììετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοìίζονται, 

ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, τα 

στοιχεία του παρόντο̋ διαγωνισìού και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού, το αργότερο πριν την 

ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η 

προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, ìετά από γνώìη τη̋ Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού.   

Η προσκόìιση των εγγυήσεων συììετοχή̋ πραγìατοποιείται είτε ìε κατάθεση του ω̋ άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, είτε ìε την αποστολή του ταχυδροìικώ̋, επί αποδείξει. 

Το βάρο̋ απόδειξη̋ τη̋ έγκαιρη̋ προσκόìιση̋ φέρει ο οικονοìικό̋ φορέα̋. Το εìπρόθεσìο 

αποδεικνύεται ìε την επίκληση του αριθìού πρωτοκόλλου ή την προσκόìιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολή̋ κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ταχυδροìικώ̋,  ο 

οικονοìικό̋ φορέα̋ αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθìό έγκαιρη̋ εισαγωγή̋ του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, το αργότερο έω̋ την ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των 

προσφορών, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόìιση̋ 

(αποδεικτικό κατάθεση̋ σε υπηρεσίε̋ ταχυδροìείου- ταχυìεταφορών),  προκειìένου να ενηìερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί τη̋ τήρηση̋ τη̋ υποχρέωσή̋ του σχετικά ìε την (εìπρόθεσìη) προσκόìιση τη̋ 

εγγύηση̋ συììετοχή̋ του στον παρόντα διαγωνισìό. 
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2.4.3 ΠεριεχόDενα Φακέλου «'ικαιολογητικά ΣυDDετοχή̋- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 'ικαιολογητικά ΣυDDετοχή̋  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συììετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαìβάνουν ìε ποινή αποκλεισìού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ), όπω̋ προβλέπεται στι̋ παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση ìε την οποία ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ 

πληροφορίε̋ που παρέχει ìε το ΕΕΕΣ σύìφωνα ìε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συììετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.   

Οι προσφέροντε̋ συìπληρώνουν το σχετικό υπόδειγìα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο ìέρο̋ τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋ ω̋ Παράρτηìα  αυτή̋.  

Οι προσφέροντε̋ συìπληρώνουν το σχετικό υπόδειγìα ΕΕΕΣ,  ώστε να δηλώνονται από του̋ οικονοìικού̋ 

φορεί̋ οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο ìέρο̋ τη̋ παρούσα̋ επαναδιακήρυξη̋ ω̋ Παράρτηìα  αυτή̋ και συìπληρώνεται 

ω̋ εξή̋:  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ,  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Α: Λόγοι που σχετίζονται +ε ποινικέ̋ καταδίκε̋, Β: Λόγοι που σχετίζονται +ε καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋, και Γ: Λόγοι που σχετίζονται +ε αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συ+φερόντων ή επαγγελ+ατικό παράπτω+α),  

ΜΕΡΟΣ ΙV (Α: Καταλληλότητα «Εγγραφή στο σχετικό επαγγελ+ατικό ή ε+πορικό +ητρώο» και Γ΄: Τεχνική 

και Επαγγελ+ατική Ικανότητα «ποσοστό υπεργολαβία̋») 

Το ποσοστό υπεργολαβία̋ του ìέρου̋ IV θα συìπληρωθεί ìόνο εάν ο υποψήφιο̋ οικονοìικό̋ φορέα̋ 

αναθέσει τìήìα τη̋ σύìβαση̋ σε υπεργολάβο. 

 

Η συìπλήρωσή του δύναται να πραγìατοποιηθεί ìε χρήση του υποσυστήìατο̋ Promitheus ESPDint, 

προσβάσιìου ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ, ή άλλη̋ σχετική̋ 

συìβατή̋ πλατφόρìα̋ υπηρεσιών διαχείριση̋ ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοìικοί Φορεί̋ δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο ìε ìορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων τη̋ σύìβαση̋. 

Το συìπληρωìένο από τον Οικονοìικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώ̋ και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύìφωνα ìε την περίπτωση δ τη̋ παραγράφου 2.4.2.5 τη̋ παρούσα̋, σε 

ψηφιακά υπογεγραììένο ηλεκτρονικό αρχείο ìε ìορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηìα ΙΙ τη̋ Äιακήρυξη̋, περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι 

συγκεκριìένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. Περιλαìβάνει ιδίω̋ τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόìενων ειδών, ìε βάση 

το κριτήριο ανάθεση̋, σύìφωνα ìε τα αναλυτικώ̋ αναφερόìενα στο ω̋ άνω Παράρτηìα. 

 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ αναφέρουν το τìήìα τη̋ σύìβαση̋ που προτίθενται να αναθέσουν υπό ìορφή 

υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνουν. 

2.4.4 ΠεριεχόDενα Φακέλου «ΟικονοDική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ 
οικονοDικών προσφορών 

Η Οικονοìική Προσφορά συντάσσεται ìε βάση το αναγραφόìενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεση̋ 

σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο Παράρτηìα VII τη̋ διακήρυξη̋:  
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Εφόσον οι οικονοìικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό του̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρìε̋ του 

ΕΣΗÄΗΣ, οι Οικονοìικού̋ Φορεί̋ επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραììένα πρόσθετα, σε σχέση ìε τι̋ 

αναφορέ̋ (εκτυπώσει̋) τη̋ παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σχετικά ìε την οικονοìική 

προσφορά, σύìφωνα ìε το υπόδειγìα οικονοìική̋ προσφορά̋ το οποίο βρίσκεται στο Παράρτηìα VII τη̋ 

παρούσα̋.  

Η τιìή του προ̋ προìήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά ìονάδα.  

Στην τιìή περιλαìβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα ìε την 

κείìενη νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και ìε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήìου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόìενε̋ τιìέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋ και δεν αναπροσαρìόζονται  

Ù̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιìή σε ΕΥΡÙ ή καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡÙ προ̋ ξένο νόìισìα, β) δεν προκύπτει ìε σαφήνεια η προσφερόìενη τιìή, ìε την επιφύλαξη  

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιìή υπερβαίνει τον προϋπολογισìό τη̋ σύìβαση̋.  

2.4.5 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών   

Οι υποβαλλόìενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσìεύουν του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ για διάστηìα 180 

ηìερών από την επόìενη τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύο̋ ìικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόìενο απορρίπτεται ω̋ ìη κανονική. 

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ ìπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη τη̋, ìε αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συììετοχή̋ σύìφωνα ìε 

τα οριζόìενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηìα ίσο ìε την προβλεπόìενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήìατο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, για του̋ οικονοìικού̋ 

φορεί̋, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύο̋ των προσφορών του̋, οι προσφορέ̋ 

ισχύουν και του̋ δεσìεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηìα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα 

αποτελέσìατα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ìαταιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηìένα, ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δηìόσιο συìφέρον, οπότε οι 

οικονοìικοί φορεί̋ που συììετέχουν στη διαδικασία ìπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συììετοχή̋ του̋, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται ìε όσου̋ παρατείνουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονοìικοί φορεί̋. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ προσφορά̋, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται ìε αιτιολογηìένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ εξυπηρετεί 

το δηìόσιο συìφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ που συììετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά του̋. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή ìε βάση τα αποτελέσìατα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατου̋ όρου̋ περί σύνταξη̋ και υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, ή δεν 

υποβάλλεται εìπρόθεσìα ìε τον τρόπο και ìε το περιεχόìενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριìένα στι̋ παραγράφου̋ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.4.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ 

υποβολή̋ προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόìενο φακέλων δικαιολογητικών συììετοχή̋, τεχνική̋ προσφορά̋), 

2.4.4. (Περιεχόìενο φακέλου οικονοìική̋ προσφορά̋, τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονοìικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) τη̋ παρούσα̋,  
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β) η οποία περιέχει ατελεί̋, ελλιπεί̋, ασαφεί̋ ή λανθασìένε̋ πληροφορίε̋ ή τεκìηρίωση, 

συìπεριλαìβανοìένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτέ̋ δεν επιδέχονται 

συìπλήρωση̋, διόρθωση̋, αποσαφήνιση̋ ή διευκρίνιση̋ ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ προθεσìία̋, σύìφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τι̋ απαιτούìενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ 

προθεσìία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύìφωνα ìε την παρ. 3.1.2.1 τη̋ 

παρούσα̋ και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋. Ο 

περιορισìό̋ αυτό̋ ισχύει, υπό του̋ όρου̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τη̋ παρούσα̋ ( περ. γ΄ τη̋ παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοìικών φορέων ìε κοινά ìέλη, 

καθώ̋ και στην περίπτωση οικονοìικών φορέων που συììετέχουν είτε αυτοτελώ̋ είτε ω̋ ìέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρìογή̋,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσìία̋ είκοσι (20) ηìερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετική̋ πρόσκληση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εξηγήσει̋ αναφορικά ìε την τιìή ή 

το κόστο̋ που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαìηλή σε 

σχέση ìε τα αγαθά, σύìφωνα ìε την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαìηλή διότι δε συììορφώνεται ìε τι̋ ισχύουσε̋  

υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύìβαση̋, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋, εφόσον αυτέ̋ δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα ìε την υποβολή ή τη 

συìπλήρωσή του̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ προθεσìία̋, σύìφωνα ìε τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοìίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η ìη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ 

παρούσα̋ ή η πλήρωση ìια̋ ή περισσότερων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋, 

σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογή̋, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύìφωνα ìε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.  

22PROC011651824 2022-11-23

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 637b1f2beb32ff008d6af7b5 στις23/11/22 08:39



 

 

Σελίδα 31 

3. 'ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 'ΙΑ'ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡ]Ν   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηìένο στο ΕΣΗÄΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρìόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋, ήτοι η επιτροπή διενέργεια̋/επιτροπή αξιολόγηση̋, εφεξή̋ Επιτροπή Äιαγωνισìού, προβαίνει 

στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντα̋ τα εξή̋ στάδια: 

· Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Äικαιολογητικά Συììετοχή̋-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονοìική Προσφορά», την 16/12/2022 και ώρα 10:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιìα ìόνο στα ìέλη τη̋ 

Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, ìέσω των αρìόδιων πιστοποιηìένων στο ΕΣΗÄΗΣ οργάνων τη̋, 

εφαρìοζόìενων κατά τα λοιπά των κειìένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋ τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋, ζητά από του̋ 

προσφέροντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋, όταν οι πληροφορίε̋ ή η τεκìηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εìφανίζονται ελλιπεί̋ ή λανθασìένε̋, συìπεριλαìβανοìένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριìένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συìπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τι̋ 

σχετικέ̋ πληροφορίε̋ ή τεκìηρίωση, εντό̋ προθεσìία̋ όχι ìικρότερη̋ των δέκα (10) ηìερών και όχι 

ìεγαλύτερη̋ των είκοσι (20) ηìερών από την ηìεροìηνία κοινοποίηση̋ σε αυτού̋ τη̋ σχετική̋ 

πρόσκληση̋. Η συìπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονοìικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοìένα, των οποίων 

είναι αντικειìενικά εξακριβώσιìο̋ ο προγενέστερο̋ χαρακτήρα̋ σε σχέση ìε το πέρα̋ τη̋ καταληκτική̋ 

προθεσìία̋ παραλαβή̋ προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσε̋ 

δηλώσει̋, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειìενικώ̋ εξακριβώσιìα. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Äιαγωνισìού εξετάζει αρχικά την προσκόìιση τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, σύìφωνα ìε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. 

 

Σε περίπτωση παράλειψη̋ προσκόìιση̋, είτε τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ηλεκτρονική̋ έκδοση̋, ìέχρι την 

καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών, είτε του πρωτοτύπου τη̋ έντυπη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, 

ìέχρι την ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋, η Επιτροπή Äιαγωνισìού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται την απόρριψη τη̋ προσφορά̋ ω̋ απαράδεκτη̋. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα 

αρχή απόφαση, ìε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. 

 

Η απόφαση απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του παρόντο̋ εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλη̋ απόφαση̋ σχετικά ìε την αξιολόγηση των προσφορών τη̋ οικεία̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋ σύìβαση̋ και κοινοποιείται σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ 

«Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ. 

 

Κατά τη̋ εν λόγω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στην παράγραφο 3.4 τη̋ 

παρούσα̋. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα ìε του̋ φορεί̋ που φέρονται να έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ 

επιστολέ̋, προκειìένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋. 
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β) Μετά την έκδοση τη̋ ανωτέρω απόφαση̋, εφόσον αυτή απαιτείται, η Επιτροπή Äιαγωνισìού προβαίνει 

αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συììετοχή̋ και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συììετοχή̋ έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ και η διαδικασία αξιολόγηση̋ ολοκληρώνεται ìε την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσìάτων του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συììετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Äιαγωνισìού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοìικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συììετοχή̋ και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοìικέ̋ προσφορέ̋ κατά σειρά ìειοδοσία̋ και 

εισηγείται αιτιολογηìένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαìηλέ̋ σε σχέση ìε το αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, να εξηγήσουν την τιìή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην 

προσφορά του̋, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσìία̋, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηìερών από την 

κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Στην περίπτωση αυτή εφαρìόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόìενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαìηλό επίπεδο τη̋ 

τιìή̋ ή του κόστου̋ που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ω̋ ìη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιìων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο ìε κλήρωση ìεταξύ των 

οικονοìικών φορέων που υπέβαλαν ισότιìε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του 

Äιαγωνισìού και παρουσία των οικονοìικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιìε̋ προσφορέ̋.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόìενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσìατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Äικαιολογητικά Συììετοχή̋», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοìική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφω̋, ìέσω 

τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη ìειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό̋ ανάδοχο̋») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωση̋, σύìφωνα  ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 τη̋ 

παρούσα̋, περί πρόσκληση̋ για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκριση̋ των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋ και ενσωìατώνεται στην απόφαση κατακύρωση̋. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

'ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), ìέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντό̋ προθεσìία̋ δέκα (10) ηìερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋  έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοìιìοποίηση̋ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά 

στοιχεία για τη ìη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋ και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ τη̋ παραγράφου 2.2.4 αυτή̋.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών τη̋ ω̋ άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF, σύìφωνα ìε τα ειδικώ̋ οριζόìενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 τη̋ παρούσα̋. 

Εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ και το αργότερο έω̋ την τρίτη 

εργάσιìη ηìέρα από την καταληκτική ηìεροìηνία ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών 

κατακύρωση̋, προσκοìίζονται ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

ìορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, τα στοιχεία του Äιαγωνισìού και 

ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
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προσκοìισθούν σε έντυπη ìορφή (ω̋ πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα 

στι̋ διατάξει̋ τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκοìισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοìίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συìπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσει̋ ìε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντό̋ δέκα (10) ηìερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ σε αυτόν. 

Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δύναται να υποβάλει αίτηìα, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, προ̋ την αναθέτουσα αρχή, για παράταση τη̋ ω̋ άνω 

προθεσìία̋, συνοδευόìενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτηση̋ χορήγηση̋ δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσìία υποβολή̋ 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή του̋ από τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋. Ο προσωρινό̋ 

ανάδοχο̋ ìπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντό̋ τη̋  αρχική̋ προθεσìία̋ για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ για την προσκόìιση ελλειπόντων ή τη συìπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ω̋ ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθìιση εφαρìόζεται αναλόγω̋ και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόìιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών ή αιτήσεων 

συììετοχή̋ και πριν από το στάδιο κατακύρωση̋, κατ΄ εφαρìογή τη̋ διάταξη̋ του πρώτου εδαφίου τη̋ 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουìένων των αρχών τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ και τη̋ 

διαφάνεια̋. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η 

εγγύηση συììετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αìέσω̋ επόìενη 

πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά, τηρουìένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ìε  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισìένο χρονικό διάστηìα τα απαιτούìενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοìίσθηκαν νοìίìω̋ και εìπροθέσìω̋, δεν αποδεικνύεται η ìη 

συνδροìή των λόγων αποκλεισìού σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισìού) ή η πλήρωση 

ìια̋ ή περισσοτέρων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ σύìφωνα ìε την παράγραφο 

2.2.4 (κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋) τη̋ παρούσα̋.  

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενηìέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για ìεταβολέ̋ στι̋ 

προϋποθέσει̋, τι̋ οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει ìε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίε̋ ìεταβολέ̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ ìεταβολέ̋ έλαβε γνώση ìετά 

την δήλωση και ìέχρι την ηìέρα τη̋ σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋ (οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ 

τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ η εγγύηση συììετοχή̋ του.  

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοìίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούìενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

ìία από τι̋ καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ τα οποία έχουν καθοριστεί σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.2.4 τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋, η διαδικασία ìαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται ìε τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Äιαγωνισìού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συìπλήρωση δικαιολογητικών σύìφωνα ìε 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφο̋ 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόìενο όργανο τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση τη̋ σύìβαση̋ είτε για τη ìαταίωση 

τη̋ διαδικασία̋.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηìένα και κατόπιν γνώìη̋ τη̋ αρìόδια̋ επιτροπή̋ του διαγωνισìού,  

ìπορεί να  κατακυρώσει τη σύìβαση για ολόκληρη ή ìεγαλύτερη ή ìικρότερη ποσότητα αγαθών από 
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αυτή που καθορίζεται σε ποσοστό και ω̋ εξή̋: πενήντα τοι̋ εκατό (50%) στην περίπτωση τη̋ ìεγαλύτερη̋ 

ποσότητα̋ και πενήντα τοι̋ εκατό (50%) στην περίπτωση ìικρότερη̋ ποσότητα̋.   

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύDβαση̋  

3.3.1. Τα αποτελέσìατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

επικυρώνονται ìε την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία ενσωìατώνεται η απόφαση έγκριση̋ των 

πρακτικών των περ. α & β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συììετοχή̋, τη̋ τεχνική̋ και τη̋ οικονοìική̋ προσφορά̋).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋», σε όλου̋ του̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋ που έλαβαν ìέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋, εκτό̋ από όσου̋ αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάìει τη̋ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσìίε̋ για την αναστολή τη̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, σύìφωνα ìε τα 

άρθρα 360 έω̋ 372 του ν. 4412/2016, ìαζί ìε αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και 

αξιολόγηση̋ των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνηììένα Ηλεκτρονικού Äιαγωνισìού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ 

οι προσφέροντε̋ λαìβάνουν γνώση των λοιπών συììετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτού̋, ìε ενέργειε̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ., σύìφωνα ìε την παράγραφο 3.4 τη̋ παρούσα̋. Äεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλη̋ διοικητική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωση̋ καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθε̋ προϋποθέσει̋ 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωση̋ σε όλου̋ του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσìία άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ ή σε περίπτωση άσκηση̋, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσìία άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ε.Α."Η.ΣΥ.  και 

σε περίπτωση άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί τη̋ 

αίτηση̋, ìε την επιφύλαξη τη̋ χορήγηση̋ προσωρινή̋ διαταγή̋, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται  στο 

τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώ̋ ο προσυìβατικό̋ έλεγχο̋ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύìφωνα ìε τα άρθρα 

324 έω̋ 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋ κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και ìόνον στην περίπτωση του προσυìβατικού ελέγχου ή τη̋ 

άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και ìνηìονεύεται στο συìφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Äιαγωνισìού, η οποία εισηγείται προ̋ το αρìόδιο αποφαινόìενο 

όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συìφωνητικού, θέτοντά̋ του προθεσìία  δεκαπέντε (15) ηìερών από την κοινοποίηση 

τη̋ σχετική̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. Η σύìβαση θεωρείται συναφθείσα ìε την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ 

του προηγούìενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συìφωνητικό ìέσα στην τεθείσα 

προθεσìία, ìε την επιφύλαξη αντικειìενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει 

υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συììετοχή̋ του και ακολουθείται η ίδια, ω̋ άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αìέσω̋ επόìενη πλέον συìφέρουσα από οικονοìική 

άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συìφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ìαταιώνεται σύìφωνα ìε την παράγραφο 3.5 τη̋ παρούσα̋ 
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διακήρυξη̋. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αναζητήσει αποζηìίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίω̋ δυνάìει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συìφωνητικού εντό̋ 

χρονικού διαστήìατο̋ εξήντα (60) ηìερών από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, ìε την 

επιφύλαξη τη̋ ύπαρξη̋ επιτακτικού λόγου δηìόσιου συìφέροντο̋ ή αντικειìενικών λόγων ανωτέρα̋ 

βία̋, ο ανάδοχο̋ δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συìφωνητικού, χωρί̋ να εκπέσει η 

εγγύηση συììετοχή̋ του, καθώ̋ και να αναζητήσει αποζηìίωση ιδίω̋ δυνάìει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ – Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόìενο̋, ο οποίο̋ έχει ή είχε συìφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριìένη δηìόσια 

σύìβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηìία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά παράβαση τη̋ ευρωπαϊκή̋ ενωσιακή̋ ή εσωτερική̋ νοìοθεσία̋ στον τοìέα των 

δηìοσίων συìβάσεων, έχει δικαίωìα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΑÄΗΣΥ), 

σύìφωνα ìε τα ειδικότερα οριζόìενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόìενο̋ ìε προδικαστική προσφυγή, κατά πράξη̋ ή παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, 

προσδιορίζοντα̋ ειδικώ̋ τι̋ νοìικέ̋ και πραγìατικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτηìά του. 

Σε περίπτωση προσφυγή̋ κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η προθεσìία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι: 

(α) δέκα (10) ηìέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόìενο οικονοìικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε ìε ηλεκτρονικά ìέσα ή τηλεοìοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηìέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν 

χρησιìοποιήθηκαν άλλα ìέσα επικοινωνία̋, άλλω̋   

(γ) δέκα (10) ηìέρε̋ από την πλήρη, πραγìατική ή τεκìαιρόìενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα 

συìφέροντα του ενδιαφερόìενου οικονοìικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγή̋ κατά 

προκήρυξη̋, η πλήρη̋ γνώση αυτή̋ τεκìαίρεται ìετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηìερών από τη 

δηìοσίευση στο ΚΗΜÄΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψη̋ που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσìία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15) ηìέρε̋ από την εποìένη τη̋ συντέλεση̋ τη̋ 

προσβαλλόìενη̋ παράλειψη̋ . 

Οι προθεσìίε̋ ω̋ προ̋ την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεìβάσεων αρχίζουν την 

εποìένη τη̋ ηìέρα̋ τη̋ προαναφερθείσα̋ κατά περίπτωση κοινοποίηση̋ ή γνώση̋ και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ηìέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η εποìένη εργάσιìη ηìέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά ìε τη χρήση του τυποποιηìένου εντύπου του 

Παραρτήìατο̋ Ι του π.δ/το̋ 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριìένου διαγωνισìού, επιλέγοντα̋ την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύìφωνα ìε το άρθρο 18 τη̋ Κ.Υ.Α. Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋. 

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Äηìοσίου, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολική̋ ή ìερική̋ αποδοχή̋ τη̋ 

προσφυγή̋ του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόìενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόìενη ενέργεια πριν από την έκδοση τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ.  επί τη̋ προσφυγή̋, γ) σε 

περίπτωση παραίτηση̋ του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έω̋ και δέκα (10) ηìέρε̋ από την 

κατάθεση τη̋ προσφυγή̋.  

Η προθεσìία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ 

σύìβαση̋ επί ποινή ακυρότητα̋, η οποία διαπιστώνεται ìε απόφαση τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. ìετά από άσκηση 

προδικαστική̋ προσφυγή̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όìω̋, ìόνη 

η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, υπό την 
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επιφύλαξη χορήγηση̋ από το Κλιìάκιο προσωρινή̋ προστασία̋ σύìφωνα ìε το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούìενη παράγραφο̋ δεν εφαρìόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ 

παρούσα̋ σύìβαση̋, υποβληθεί ìόνο ìία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ω̋ άνω, ηλεκτρονική κατάθεση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ η αναθέτουσα αρχή,  

ìέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έω̋ την εποìένη εργάσιìη ηìέρα από την κατάθεσή τη̋ σε κάθε 

ενδιαφερόìενο τρίτο, ο οποίο̋ ìπορεί να θίγεται από την αποδοχή τη̋ προσφυγή̋, προκειìένου να 

ασκήσει το, προβλεπόìενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωìα παρέìβασή̋ του στη 

διαδικασία εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋, για τη διατήρηση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋, 

προσκοìίζοντα̋ όλα τα κρίσιìα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Äιαβιβάζει στην Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ., το αργότερο εντό̋ δεκαπέντε (15) ηìερών από την ηìέρα κατάθεση̋, τον 

πλήρη φάκελο τη̋ υπόθεση̋, τα αποδεικτικά κοινοποίηση̋ στου̋ ενδιαφερόìενου̋ τρίτου̋ αλλά και την 

Έκθεση Απόψεών τη̋ επί τη̋ προσφυγή̋. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να 

παραθέσει αρχική ή συìπληρωìατική αιτιολογία για την υποστήριξη τη̋ προσβαλλόìενη̋ ìε την 

προδικαστική προσφυγή πράξη̋. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα ìέρη την Έκθεση Απόψεων, τι̋ Παρεìβάσει̋ και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, ìέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισìού το αργότερο έω̋ την εποìένη εργάσιìη 

ηìέρα από την κατάθεσή του̋. 

δ)Συìπληρωìατικά υποìνήìατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα ìέρη ìέσω τη̋ πλατφόρìα̋ του 

ΕΣΗÄΗΣ το αργότερο εντό̋ πέντε (5) ηìερών από την κοινοποίηση των απόψεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ . 

Η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηìάτων 

τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ . 

 

Β. Όποιο̋ έχει έννοìο συìφέρον ìπορεί να ζητήσει, ìε το ίδιο δικόγραφο εφαρìοζόìενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεση̋ τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ.  και την ακύρωσή τη̋ 

ενώπιον του αρìοδίου Äιοικητικού Äικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρή̋ απόρριψη̋ 

τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ από την Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. Äικαίωìα άσκηση̋ του ω̋ άνω ένδικου βοηθήìατο̋ 

έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτό̋ του 

οποίου έχει γίνει εν ìέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. λογίζονται ω̋ συìπροσβαλλόìενε̋ και όλε̋ οι συναφεί̋ προ̋ την 

ανωτέρω απόφαση πράξει̋ ή παραλείψει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχω̋ έω̋ τη συζήτηση τη̋ ω̋ άνω αίτηση̋ στο Äικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολή̋ και ακύρωση̋ περιλαìβάνει ìόνο αιτιάσει̋ που είχαν προταθεί ìε την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον τη̋ Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. ή το περιεχόìενο των αποφάσεών τη̋. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση τη̋ παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, ìπορεί να 

προβάλει και οψιγενεί̋ ισχυρισìού̋ αναφορικά ìε του̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δηìοσίου συìφέροντο̋, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άìεση ανάθεση τη̋ σύìβαση̋. 

Η ω̋ άνω αίτηση κατατίθεται στο ω̋ αρìόδιο δικαστήριο ìέσα σε προθεσìία δέκα (10) ηìερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση τη̋ απόφαση̋ ή από την παρέλευση τη̋ προθεσìία̋ για την έκδοση τη̋ 

απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋, ενώ η δικάσιìο̋ για την εκδίκαση τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηìερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο τη̋ αίτηση̋ ìε κλήση κοινοποιείται ìε τη φροντίδα του αιτούντο̋ προ̋ την Ε.Α.ÄΗ.ΣΥ. την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προ̋ κάθε τρίτο ενδιαφερόìενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει ìε πράξη του ο Πρόεδρο̋ ή ο προεδρεύων του αρìόδιου Äικαστηρίου ή 

Τìήìατο̋ έω̋ την επόìενη ηìέρα από την κατάθεση τη̋ αίτηση̋. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήìατο̋ να προβεί στι̋ παραπάνω κοινοποιήσει̋ εντό̋ αποκλειστική̋ 
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προθεσìία̋ δύο (2) ηìερών από την έκδοση και την παραλαβή τη̋ ω̋ άνω πράξη̋ του Äικαστηρίου. Εντό̋ 

αποκλειστική̋ προθεσìία̋ δέκα (10) ηìερών από την ω̋ άνω κοινοποίηση τη̋ αίτηση̋ κατατίθεται η 

παρέìβαση και διαβιβάζονται ο φάκελο̋ και οι απόψει̋ των παθητικώ̋ νοìιìοποιούìενων. Εντό̋ τη̋ 

ίδια̋ προθεσìία̋ κατατίθενται στο Äικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν του̋ ισχυρισìού̋ των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέìβαση κοινοποιείται ìε επιìέλεια του παρεìβαίνοντο̋ στα λοιπά ìέρη τη̋ δίκη̋ 

εντό̋ δύο (2) ηìερών από την κατάθεσή τη̋, αλλιώ̋ λογίζεται ω̋ απαράδεκτη. Το διατακτικό τη̋ 

δικαστική̋ απόφαση̋ εκδίδεται εντό̋ δεκαπέντε (15) ηìερών από τη συζήτηση τη̋ αίτηση̋ ή από την 

προθεσìία για την υποβολή υποìνηìάτων. 

Η προθεσìία για την άσκηση και η άσκηση τη̋ αίτηση̋ ενώπιον του αρìοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη τη̋ σύìβαση̋ ìέχρι την έκδοση τη̋ οριστική̋ δικαστική̋ απόφαση̋, εκτό̋ εάν ìε προσωρινή 

διαταγή ο αρìόδιο̋ δικαστή̋ αποφανθεί διαφορετικά. Επίση̋, η προθεσìία για την άσκηση και η άσκησή 

τη̋ αίτηση̋ κωλύουν την πρόοδο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ για χρονικό διάστηìα δεκαπέντε (15) ηìερών 

από την άσκηση τη̋ αίτηση̋, εκτό̋ εάν ìε την προσωρινή διαταγή ο αρìόδιο̋ δικαστή̋ αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ κατατίθεται παράβολο, σύìφωνα ìε τα ειδικότερα οριζόìενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόìενο̋ δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώ̋ την αναστολή και η σύìβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή τη̋ ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση τη̋ αίτηση̋, εφαρìόζεται αναλόγω̋ η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ìετά τη σύναψη τη̋ σύìβαση̋, 

το κύρο̋ τη̋ τελευταία̋ δεν θίγεται, εκτό̋ αν πριν από τη σύναψη αυτή̋ είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋. Στην περίπτωση που η σύìβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόìενο̋ δικαιούται 

να αξιώσει αποζηìίωση, σύìφωνα ìε τα αναφερόìενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντο̋ 

άρθρου εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση 'ιαδικασία̋ 

Η αναθέτουσα αρχή ìαταιώνει ή δύναται να ìαταιώσει εν όλω ή εν ìέρει, αιτιολογηìένα, τη διαδικασία 

ανάθεση̋, για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, ìετά από γνώìη τη̋ 

αρìόδια̋ Επιτροπή̋ του Äιαγωνισìού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλìατα ή παραλείψει̋ σε 

οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, ìπορεί, ìετά από γνώìη τη̋ ω̋ άνω Επιτροπή̋, να 

ακυρώσει ìερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναìορφώσει ανάλογα το αποτέλεσìά τη̋ ή να αποφασίσει την 

επανάληψή τη̋ από το σηìείο που εìφιλοχώρησε το σφάλìα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ìαταιώνει τη διαδικασία σύναψη̋ όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω ìη 

υποβολή̋ προσφορά̋ είτε λόγω απόρριψη̋ όλων των προσφορών, καθώ̋ και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύìβαση̋. 

Επίση̋ ìπορεί να ìαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπη̋ διεξαγωγή̋ τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, 

εκτό̋ εάν ìπορεί να θεραπεύσει το σφάλìα ή την παράλειψη σύìφωνα ìε την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονοìικέ̋ και τεχνικέ̋ παράìετροι που σχετίζονται ìε τη διαδικασία ανάθεση̋ άλλαξαν ουσιωδώ̋ 

και η εκτέλεση του συìβατικού αντικειìένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείìενο, γ) αν λόγω ανωτέρα̋ βία̋, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ω̋ ìη συìφέρουσα από 

οικονοìική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύο̋ προσφορών, 

στ) για άλλου̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δηìοσίου συìφέροντο̋, όπω̋ ιδίω̋, δηìόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ 

του περιβάλλοντο̋. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσει̋  (καλή̋ εκτέλεση̋) 

4.1.1 Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋:  

Για την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιìώìενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύìβαση̋ ή του τìήìατο̋ τη̋ σύìβαση̋, χωρί̋ να συìπεριλαìβάνονται τα δικαιώìατα προαίρεση̋  και 

κατατίθεται ìέχρι και την υπογραφή του συìφωνητικού.  

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειìένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαìβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόìενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθìό και τον τίτλο τη̋ 

σχετική̋ σύìβαση̋. Το περιεχόìενό τη̋ είναι σύìφωνο ìε το υπόδειγìα που περιλαìβάνεται στο 

Παράρτηìα VII τη̋ Äιακήρυξη̋ και τα οριζόìενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρìογή όλων 

των όρων τη̋ σύìβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύìβαση̋ κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋ 

συìβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ οφείλει να καταθέσει ìέχρι την υπογραφή τη̋ τροποποιηìένη̋ σύìβαση̋, 

συìπληρωìατική εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

τη̋ αύξηση̋ τη̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋.  

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ στην περίπτωση παραβίαση̋, από 

τον ανάδοχο, των όρων τη̋ σύìβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ πρέπει να είναι ìεγαλύτερο̋ από τον συìβατικό χρόνο 

φόρτωση̋ ή παράδοση̋, για διάστηìα δύο ìηνών. 

Η/Οι εγγύηση/ει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/̋ ìετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειìένου τη̋ σύìβαση̋. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή 

υπάρχει εκπρόθεσìη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ γίνεται ìετά από την 

αντιìετώπιση, σύìφωνα ìε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσìου. Αν τα αγαθά 

είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύìφωνα ìε τη σύìβαση, τìηìατικά, οι εγγυήσει̋ καλή̋ 

εκτέλεση̋, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του ìέρου̋ τη̋ ποσότητα̋ των αγαθών που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσìευσή του̋ απαιτείται προηγούìενη γνωìοδότηση του 

αρìόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει 

εκπρόθεσìη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσìευση γίνεται ìετά από την αντιìετώπιση, 

σύìφωνα ìε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσìου.  

 

4.1.2.  ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

4.2  ΣυDβατικό Πλαίσιο - ΕφαρDοστέα ΝοDοθεσία  

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋ και συìπληρωìατικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋.  

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύDβαση̋ 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τοìεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί ìε το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθìούνται στο Παράρτηìα X του 

Προσαρτήìατο̋ Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ και τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ 

και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρìοδιότητά̋ του̋. 

4.3.2 Στι̋ συìβάσει̋ προìηθειών προϊόντων που εìπίπτουν στο πεδίο εφαρìογή̋ του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου τη̋ παρ. 4.3.1 περιλαìβάνεται ο όρο̋ ότι ο ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά την υπογραφή 

τη̋ σύìβαση̋ και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 12 ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή ìέσω του αρχείου δηìοσιοποίηση̋ εγγεγραììένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συìφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά ìνεία του αριθìού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η ìη τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου έχει τι̋ συνέπειε̋ τη̋ 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχο̋ δεσìεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ σύìβαση̋ δεν ενήργησε αθέìιτα, παράνοìα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να ìην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋,  

β) ότι θα δηλώσει αìελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγìή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόìη και ενδεχόìενη) σύγκρουση̋ συìφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονοìικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συìφερόντων, συìπεριλαìβανοìένων και αντικρουόìενων 

επαγγελìατικών συìφερόντων) ìεταξύ των νόìιìων ή εξουσιοδοτηìένων εκπροσώπων του καθώ̋ και 

υπαλλήλων ή συνεργατών του̋ οποίου̋ απασχολεί στην εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ (π.χ. ìε σύìβαση 

υπεργολαβία̋) και ìελών του προσωπικού τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ που εìπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ ή/και ìπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ 

αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ περί την εκτέλεσή τη̋, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋.  

Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για όλα τα 

ìέλη τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιìοποιεί. Στο συìφωνητικό περιλαìβάνεται 

σχετική δεσìευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συìβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ 

τη̋ εκτέλεση̋ τìήìατο̋/τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνοìα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόìιìου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συììετέχουν στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριìένη χρονική στιγìή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούìενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά ìε κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιìοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύìβαση, 

προσκοìίζοντα̋ τα σχετικά συìφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ 

συνεργασία̋ του Αναδόχου ìε υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ σύìβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε άìεση 

γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οìαλή 

εκτέλεση του τìήìατο̋/ των τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού για του̋ υπεργολάβου̋, 

όπω̋ αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και ìε τα αποδεικτικά ìέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 

τη̋ παρούσα̋, εφόσον το(α) τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει 

υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) 

τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋. Επιπλέον, προκειìένου να ìην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 
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του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω λόγου̋ και για τìήìα ή τìήìατα 

τη̋ σύìβαση̋ που υπολείπονται του ω̋ άνω ποσοστού.  

Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισìού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόìενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.4.4. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (τυχόν δυνατότητα πληρωìή̋ απευθεία̋ του υπεργολάβου) 

4.5 Τροποποίηση σύDβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ 

Η σύìβαση ìπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύìβαση̋, ìόνο σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωìοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β  τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 

Μετά τη λύση τη̋ σύìβαση̋ λόγω τη̋ έκπτωση̋ του αναδόχου, σύìφωνα ìε το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. τη̋ παρούσα̋, όπω̋ και σε περίπτωση καταγγελία̋ για όλου̋ λόγου̋ 

τη̋ παραγράφου 4.6, πλην αυτού τη̋ περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόìενο, 

κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό φορέα που συììετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ 

συγκεκριìένη̋ σύìβαση̋ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋, ìε 

του̋ ίδιου̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ και σε τίìηìα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτό̋ είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάσταση̋). Η σύìβαση συνάπτεται εφόσον εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσìία̋ 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τη̋. Η άπρακτη πάροδο̋ τη̋ 

προθεσìία̋ θεωρείται ω̋ απόρριψη τη̋ πρόταση̋.  

 

4.6 'ικαίωDα DονοDερού̋ λύση̋ τη̋ σύDβαση̋  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, ìε τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείìενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει 

τη σύìβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύìβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋  

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋, τελούσε σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋, 

γ) η σύìβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί ìε απόφαση του 

Äικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάìει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχο̋ καταδικαστεί αìετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, για ένα από τα 

αδικήìατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋, 

ε) ο ανάδοχο̋ πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συìβιβασìού ή 

αναστείλει τι̋ επιχειρηìατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ 

όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόìοια διαδικασία, 

προβλεπόìενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόìου.  

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να ìην καταγγείλει τη σύìβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχο̋ ο 

οποίο̋ θα βρεθεί σε ìία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύìβαση, λαìβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα ìέτρα για τη 

συνέχιση τη̋ επιχειρηìατική̋ του λειτουργία̋.  

στ) ο ανάδοχο̋ παραβεί αποδεδειγìένα τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από την δέσìευση 

ακεραιότητα̋ τη̋ παρ. 4.3.3. τη̋ παρούσα̋, ω̋ αναλυτικά περιγράφονται στο συνηììένο στην παρούσα 

σχέδιο σύìβαση̋. 
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5. ΕΙ'ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπο̋ πληρωDή̋  

5.1.1. Η πληρωìή του συìβατικού ποσού θα γίνει ìε την έκδοση χρηìατικού εντάλìατο̋ πληρωìή̋ εντό̋ 

εξήντα (60) ηìερών, ìετά την παραλαβή - πρωτοκόλληση των τιìολογίων από τον προìηθευτή και την 

προσκόìιση των νόìιìων δικαιολογητικών, βάσει του νόìου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ 

υποπαραγράφου Ζ. 

Η πληρωìή του συìβατικού τιìήìατο̋ θα γίνεται ìε την προσκόìιση των νόìιìων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρìόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωìή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα ìε την 

κείìενη νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και ìε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται ìε τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋: 

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συìβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και στον ν. 4413/2016 (Α΄ 

148), αξία̋ άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ τη̋ χρηìατοδότηση̋, 

υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Συìβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλο̋ χαρτοσήìου 3% (πλέον 20% 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού), το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται από την αναθέτουσα Αρχή. 

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ τη̋ ανάπτυξη̋ και συντήρηση̋ του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωìή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοìα και για λογαριασìό  του 

Υπουργείου Ψηφιακή̋ Äιακυβέρνηση̋ σύìφωνα ìε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήìου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωìή θα γίνεται η προβλεπόìενη από την κείìενη νοìοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήìατο̋ επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονοDικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋  

5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύìβαση και από κάθε δικαίωìα που 

απορρέει από αυτήν, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋): 

α) στην περίπτωση τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύìβαση̋, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη σύìβαση ή/και δεν 

συììορφωθεί ìε τι̋ σχετικέ̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύìφωνε̋ ìε τη σύìβαση ή τι̋ 

κείìενε̋ διατάξει̋, εντό̋ του συìφωνηìένου χρόνου εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συìβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά ìέσα στον συìβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύìφωνα ìε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 ìε την επιφύλαξη τη̋ επόìενη̋ παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδροìή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από σύìβαση κατά την ω̋ άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία ìνηìονεύει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 

203 του ν. 4412/20161 και περιλαìβάνει συγκεκριìένη περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχο̋, προκειìένου να συììορφωθεί, ìέσα σε προθεσìία 15 ηìερών από την κοινοποίηση 

τη̋ ανωτέρω όχληση̋. Αν η προθεσìία που τεθεί ìε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να 

συììορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ ìέσα σε προθεσìία τριάντα (30) ηìερών από την άπρακτη πάροδο 

τη̋ προθεσìία̋ συììόρφωση̋, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 
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Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύìβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

Στον οικονοìικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από τη σύìβαση, επιβάλλονται, ìε απόφαση του 

αποφαινόìενου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόìενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσει̋: 

α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ή καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ κατά περίπτωση, 

β) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

γ) Καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋, που προκύπτει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, 

αναθέτοντα̋ το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋ στον επόìενο κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό 

φορέα που είχε λάβει ìέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋. Αν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ του 

προηγούìενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση τη̋ σύìβαση̋, η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, από 

τρίτο οικονοìικό φορέα είτε ìε διενέργεια νέα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ σύìβαση̋ είτε ìε προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγìάτευση̋, χωρί̋ προηγούìενη δηìοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται ìε τον ακόλουθο τύπο: 

Ä = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Ä = Äιαφέρον που θα προκύψει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή 

προìηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, 

σύìφωνα ìε τα ανωτέρω αναφερόìενα. Το διαφέρον λαìβάνει θετικέ̋ τιìέ̋, αλλιώ̋ θεωρείται ίσο ìε 

ìηδέν. 

ΤΚΤ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον 

έκπτωτο οικονοìικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον 

έκπτωτο οικονοìικό φορέα, σύìφωνα ìε τη σύìβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτο̋ ο οικονοìικό̋ 

φορέα̋. 

Π = Συντελεστή̋ προσαύξηση̋ προσδιορισìού τη̋ έììεση̋ ζηìία̋ που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίο̋ λαìβάνει την τιìή 1,01 . 

Ο καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋ επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìε απόφαση τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσìία δεκαοκτώ (18) ìηνών ìετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κήρυξη̋ εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προìήθεια των αγαθών 

που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα σε τρίτο οικονοìικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντο̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìπορεί να εφαρìόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξη̋ Äηìόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋. 

δ) Επιπλέον, ìπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισìό̋ του αναδόχου από το σύνολο των συìβάσεων 

προìηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εìπίπτουν στι̋ διατάξει̋ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόìενα στο άρθρο 74 του ω̋ άνω νόìου, περί αποκλεισìού οικονοìικού φορέα από δηìόσιε̋ 

συìβάσει̋.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί ìετά τη λήξη του συìβατικού χρόνου και ìέχρι 

λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύìφωνα ìε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιìο πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε 

εκπρόθεσìα. 

Το παραπάνω πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσìα παραδοθέντων υλικών, 

χωρί̋ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσìα επηρεάζουν τη χρησιìοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εìπρόθεσìα, το πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισìό του χρονικού διαστήìατο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, ìε απόφαση του αποφαινόìενου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του 
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αρìοδίου οργάνου, δεν λαìβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ 

φόρτωση̋ - παράδοση̋. 

Η είσπραξη του προστίìου γίνεται ìε παρακράτηση από το ποσό πληρωìή̋ του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκεια̋ ή έλλειψη̋ αυτού, ìε ισόποση κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, 

εφόσον ο ανάδοχο̋ δεν καταθέσει το απαιτούìενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωση̋ οικονοìικών φορέων, το πρόστιìο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγω̋ σε όλα τα 

ìέλη τη̋ ένωση̋. 

5.3 'ιοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συDβάσεων   

Ο ανάδοχο̋ ìπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάìει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοìικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.1. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συìβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώ̋ και κατ’ εφαρìογή των συìβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγου̋ νοìιìότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύìβαση ìέσα 

σε ανατρεπτική προθεσìία (30) ηìερών από την ηìεροìηνία τη̋ κοινοποίηση̋ ή τη̋ πλήρου̋ γνώση̋ τη̋ 

σχετική̋ απόφαση̋. Η εìπρόθεσìη άσκηση τη̋ προσφυγή̋ αναστέλλει τι̋ επιβαλλόìενε̋ κυρώσει̋. Επί 

τη̋ προσφυγή̋ αποφασίζει το αρìοδίω̋ αποφαινόìενο όργανο, ύστερα από γνωìοδότηση του 

προβλεπόìενου στο τελευταίο εδάφιο τη̋ περίπτωση̋ β΄ τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντό̋ προθεσìία̋ τριάντα (30) ηìερών από την άσκησή τη̋, άλλω̋ θεωρείται ω̋ 

σιωπηρώ̋ απορριφθείσα. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ δεν χωρεί η άσκηση άλλη̋ οποιασδήποτε φύση̋ 

διοικητική̋ προσφυγή̋. Αν κατά τη̋ απόφαση̋ που επιβάλλει κυρώσει̋ δεν ασκηθεί εìπρόθεσìα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόìενο αρìοδίω̋ όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εìπρόθεσìα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειε̋ τη̋ απόφαση̋ ìέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 'ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά ìεταξύ των συìβαλλόìενων ìερών που προκύπτει από τι̋ συìβάσει̋ που συνάπτονται στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ , επιλύεται ìε την άσκηση προσφυγή̋ ή αγωγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

τη̋ Περιφέρεια̋, στην οποία εκτελείται εκάστη σύìβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόìενα στι̋ παρ. 1 έω̋ 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 τη̋ παρούσα̋, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχο̋ τη̋ σύìβαση̋ είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα ìέλη τη̋. Äεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόìενο αγωγή, στο δικόγραφο τη̋ οποία̋ δεν σωρεύεται αίτηìα ακύρωση̋ ή τροποποίηση̋ 

διοικητική̋ πράξη̋ ή παράλειψη̋. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋.  

Ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών ìπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συìβατικού χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ ακόλουθε̋ σωρευτικέ̋ προϋποθέσει̋: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίηση̋ συìβάσεων κατά τη διάρκειά του̋, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηìένη 

απόφαση του αρìόδιου αποφαινόìενου οργάνου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ìετά από γνωìοδότηση 

αρìόδιου συλλογικού οργάνου, είτε ìε πρωτοβουλία τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ και εφόσον συìφωνεί ο 

ανάδοχο̋, είτε ύστερα από σχετικό αίτηìα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συìβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηìα τη̋ παράταση̋ είναι ίσο ή ìικρότερο από τον αρχικό 

συìβατικό χρόνο παράδοση̋.  Στην περίπτωση παράταση̋ του συìβατικού χρόνου παράδοση̋, ο χρόνο̋ 

παράταση̋ δεν συνυπολογίζεται στον συìβατικό χρόνο παράδοση̋. 

Στην περίπτωση παράταση̋ του συìβατικού χρόνου παράδοση̋ έπειτα από αίτηìα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσει̋ που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 τη̋ παρούση̋. 

Με αιτιολογηìένη απόφαση του αρìόδιου αποφαινόìενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωìοδότηση του οργάνου τη̋ περ. β’ τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συìβατικό̋ χρόνο̋ 

φόρτωση̋ παράδοση̋ των υλικών ìπορεί να ìετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται ìόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειìενικώ̋ αδύνατη την 

εìπρόθεσìη παράδοση των συìβατικών ειδών. Στι̋ περιπτώσει̋ ìετάθεση̋ του συìβατικού χρόνου 

φόρτωση̋ παράδοση̋ δεν επιβάλλονται κυρώσει̋. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτηìα παράταση̋ ή, εάν 

λήξει ο παραταθεί̋, κατά τα ανωτέρω, χρόνο̋, χωρί̋ να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται 

έκπτωτο̋. 

6.1.3. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προìήθεια, την αποθήκη 

υποδοχή̋ των υλικών και την επιτροπή παραλαβή̋, για την ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόìιση υλικού στην αποθήκη υποδοχή̋ αυτών, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηìένο από τον υπεύθυνο τη̋ αποθήκη̋, στο οποίο αναφέρεται η 

ηìεροìηνία προσκόìιση̋, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθìό̋ τη̋ σύìβαση̋ σε εκτέλεση τη̋ οποία̋ 

προσκοìίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπέ̋, πρωτοβάθìιε̋ ή και δευτεροβάθìιε̋, που 

συγκροτούνται σύìφωνα ìε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύìφωνα ìε τα οριζόìενα 

στο άρθρο 208 του ω̋ άνω νόìου. Κατά την διαδικασία παραλαβή̋ των υλικών διενεργείται ποσοτικό̋ και 

ποιοτικό̋ έλεγχο̋ και εφόσον το επιθυìεί ìπορεί να παραστεί και ο προìηθευτή̋. Το κόστο̋ τη̋ 

διενέργεια̋ των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβή̋, ìετά του̋ προβλεπόìενου̋ ελέγχου̋ συντάσσει πρωτόκολλα (ìακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβή̋ του υλικού ìε παρατηρήσει̋ –απόρριψη̋  των υλικών) σύìφωνα ìε την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τι̋ επιτροπέ̋ (πρωτοβάθìιε̋ – δευτεροβάθìιε̋) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στου̋ αναδόχου̋. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα ìε έκπτωση επί τη̋ συìβατική̋ τιìή̋, ìε βάση του̋ 

ελέγχου̋ που πραγìατοποίησε η πρωτοβάθìια επιτροπή παραλαβή̋, ìπορούν να παραπέìπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθìια επιτροπή παραλαβή̋ ύστερα από αίτηìα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύìφωνα ìε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 
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Επίση̋, εάν ο τελευταίο̋ διαφωνεί ìε τα αποτελέσìατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθìιε̋ ή δευτεροβάθìιε̋ επιτροπέ̋ παραλαβή̋ ìπορεί να ζητήσει εγγράφω̋ 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγìάτων, ìέσα σε ανατρεπτική προθεσìία είκοσι (20) ηìερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσìάτων τη̋ αρχική̋ εξέταση̋,  ìε τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσìα  τη̋ κατ’ έφεση εξέταση̋ είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο ìέρη. 

Ο ανάδοχο̋ δεν ìπορεί να ζητήσει παραποìπή σε δευτεροβάθìια επιτροπή παραλαβή̋ ìετά τα 

αποτελέσìατα τη̋ κατ’ έφεση εξέταση̋. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβή̋ πραγìατοποιείται 

κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγìατοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋ ìέσα στον οριζόìενο από τη σύìβαση χρόνο, ήτοι κατά τη 

διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, ìε κάθε επιφύλαξη 

των δικαιωìάτων του Äηìοσίου και εκδίδεται προ̋ τούτο σχετική απόφαση του αρìοδίου 

αποφαινόìενου οργάνου, ìε βάση ìόνο το θεωρηìένο από την υπηρεσία που παραλαìβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόìιση̋ τούτων, σύìφωνα δε ìε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγή̋ του υλικού και εγγραφή̋ του στα βιβλία τη̋, προκειìένου να πραγìατοποιηθεί η 

πληρωìή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωìή του αναδόχου, 

πραγìατοποιούνται οι προβλεπόìενοι από την σύìβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται ìε 

απόφαση του αρìοδίου αποφαινόìενου οργάνου, στην οποία δεν ìπορεί να συììετέχουν ο πρόεδρο̋ και 

τα ìέλη τη̋ επιτροπή̋ που δεν πραγìατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόìενο από την σύìβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ που 

προβλέπονται από την ω̋ άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόìενων από τη σύìβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωση̋ – ασφάλιση̋ - ανακοίνωση̋ φόρτωση̋ και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.4  Απόρριψη συDβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή ìέρου̋ τη̋ συìβατική̋ ποσότητα̋ των υλικών, ìε 

απόφαση του αποφαινόìενου οργάνου ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου οργάνου, ìπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή τη̋ ìε άλλη, που να είναι σύìφωνη ìε του̋ όρου̋ τη̋ σύìβαση̋, ìέσα σε 

τακτή προθεσìία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται ìετά τη λήξη του συìβατικού χρόνου, η προθεσìία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν ìπορεί να είναι ìεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συìβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχο̋ θεωρείται ω̋ εκπρόθεσìο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω εκπρόθεσìη̋ παράδοση̋. 

Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν ìέσα στην προθεσìία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συìβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόìενε̋ 

κυρώσει̋. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στι̋ παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5  'είγDατα  

Οι υποψήφιοι προìηθευτέ̋ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισìού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν 

έω̋ την ηìεροìηνία αποσφράγιση̋ των ηλεκτρικών προσφορών και δείγìατα, οποιουδήποτε ìεγέθου̋, 

των παρακάτω προ̋ προìήθεια ειδών (όπω̋ αυτά εìφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισìό): 

 

1. Μπουφάν parka αδιάβροχο (ένα τεìάχιο) (αφορά τα είδη ìε α/α 9, 15, 28, 56, 82, 144, 192, 236 

και 281) 

2. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα τεìάχιο) (Αφορά τα είδη ìε α/α  1, 12, 19, 32, 46, 62, 102, 136, 147, 153, 

162, 171, 228, 239, 245, 254 και 266) 

3. Άρβυλα ασφαλεία̋ (ένα ζεύγο̋) ìε το κουτί του κατασκευαστή του̋. (Αφορά τα είδη ìε α/α  2, 13, 

20, 33, 47, 63, 103, 137, 148, 154, 163, 173, 199, 229, 240, 246, 255 και 267) 

4. Νιτσεράδα (ένα σετ) (Αφορά τα είδη ìε α/α 10, 16, 38, 57, 83, 145, 168, 204, 237 και 260) 

5. Γάντια αφρού νιτριλίου (ένα ζεύγο̋) (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 68) 

 

Τα ανωτέρω δείγìατα ìε α/α (1), (2) και (4) δεν απαιτείται να φέρουν λογότυπο ή σήìα.  

Τα υποβληθέντα δείγìατα θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο αξιολόγηση̋ τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ όπου 

θα διαπιστωθεί ìε ìακροσκοπικό έλεγχο εάν είναι σύìφωνα ìε τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋. 

Η αξία των δειγìάτων καθώ̋ και η κατάθεσή του̋ στο Äήìο Ιλίου βαρύνει εξ’ ολοκλήρου του̋ 

υποψήφιου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋. Για την επιστροφή των δειγìάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 11, άρθρο 214 του ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει.  

 

6.6  ΕγγυηDένη λειτουργία προDήθεια̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.7  ΑναπροσαρDογή τιDή̋  

6.7.1 ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.7.2 ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

 

 

 

 

 

Ο 'ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονοDικού ΑντικειDένου τη̋ 
ΣύDβαση̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 1 

Τεχνική έκθεση - Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Η παρούσα ìελέτη αφορά στην προìήθεια ìέσων ατοìική̋ προστασία̋ για το προσωπικό του Äήìου 

Ιλίου, ανάλογα ìε τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείìενο εργασία̋, για το έτο̋ 2022 για του̋ 

α) ìόνιìου̋ υπαλλήλου̋ και υπαλλήλου̋ ìε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού Äικαίου, Αορίστου και Ορισìένου 

Χρόνου, του̋ συìβασιούχου̋ ìίσθωση̋ έργου β) εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών και γ) για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ τη̋ 

Κοινωφελού̋ Απασχόληση̋. Η σύνταξη τη̋ και ο καθορισìό̋ των δικαιούχων ανά Υπηρεσία βασίζεται: 

 

· Σε καταστάσει̋ δικαιούχων που έχουν συντάξει οι Äιευθύνσει̋ και Υπηρεσίε̋ του Äήìου σύìφωνα ìε 

την ìε αριθì. 43726/07-06-19 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β΄/08-06-19) όπω̋ τροποποιήθηκε ìε την ìε αριθì. 

87609/09-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4584 Β΄/13-12-19) 

· Στην κατάσταση από το Τìήìα Προσωπικού του Äήìου Ιλίου στην οποία αναφέρονται οι ειδικότητε̋, ο 

κλάδο̋ και ο αριθìό̋ των εργαζόìενων στο Äήìου Ιλίου 

· Στι̋ προβλέψει̋ για την κάλυψη των ενδεχόìενων αναγκών ìε προσωπικό που αναìένεται να 

προσληφθεί ή προσωπικό που πιθανόν θα αποχωρήσει από την υπηρεσία. 

· Στον αριθìό ωφελούìενων που απασχολείται ή που θα απασχοληθεί σε προγράììατα Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ και απασχόληση̋ ìακροχρόνια ανέργων  

 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητε̋ των προ̋ προìήθεια ìέσων ατοìική̋ προστασία̋, οι οποίε̋ θα 

αναφέρονται στι̋ συìβάσει̋ του Äήìου ìε του̋ υποψήφιου̋ που θα αναδειχθούν προìηθευτέ̋ τη̋ 

παρούσα̋ προìήθεια̋, θα καθοριστούν ìε βάση τι̋ ισχύουσε̋ καταστάσει̋ δικαιούχων του Äήìου, όπω̋ 

αυτέ̋ θα έχουν προκύψει λαìβάνοντα̋ υπόψη και τι̋ ποσότητε̋ του παρόντο̋ ενδεικτικού 

προϋπολογισìού. 

 

Κριτήριο ανάθεση̋ θα είναι η οικονοìικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιìή̋. Προσφορέ̋ θα 

υποβάλλονται τουλάχιστον για ìία οìάδα. Προσφορέ̋ που δεν περιλαìβάνουν όλα τα είδη τουλάχιστον 

ìία̋ οìάδα̋ θα απορρίπτονται. 

Κάθε υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ ìε την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του αποδέχεται όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋ 

παρούσα̋ ìελέτη̋.   

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιε̋ είκοσι χιλιάδε̋ εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

(220.127,15€) συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει του̋ Κωδικού̋ Αριθìού̋ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισìού του Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022, όπω̋ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Κωδικό̋ 

Αριθìό̋ Εξόδου 
Περιγραφή Ποσό 2022 

1 20.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
67.026,20 € 
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2 35.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
20.892,94 € 

3 15.6063.0002 
Λοιπέ̋ παροχέ̋ σε είδο̋ καθαριστριών 

σχολικών ìονάδων 
8.779,92 € 

4 15.6061.0002 
Παροχέ̋ ένδυση̋ ΣΟΧ καθαριστριών 

σχολικών ìονάδων 
15.397,80 € 

5 45.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
4.166,10 € 

6 30.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
14.373,33 € 

7 10.6061.0001 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
2.278,39 € 

8 15.6061.0001 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
264,35 € 

9 15.6063.0004 
Λοιπέ̋ παροχέ̋ σε είδο̋ (Γάντια τη̋ 

Äιεύθυνση̋ Προσχολική̋ Αγωγή̋) 
13.805,58 € 

10 50.6061 
Παροχέ̋ ένδυση̋ (Ένδυση εργατοτεχνικού 

και ένστολου προσωπικού) 
467,99 € 

11 15.6063.0010 

Παροχέ̋ ένδυση̋ προσωπικού για το 

πρόγραììα ΟΑΕÄ ìακροχρόνια ανέργων 

55-67 

43.983,09 € 

12 30.6063.0003 

Παροχέ̋ ένδυση̋ προσωπικού για το 

πρόγραììα "Προώθηση τη̋ απασχόληση̋ 

ìέσω προγραììάτων κοινωφελού̋ 

χαρακτήρα" 

28.691,46 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 220.127,15 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (Α.Α.Υ.): 

 

1. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 646/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ÙΧΒΤÙΕΒ-4Ι5) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 15.6063.0002 ποσό 8.779,92€, 

15.6061.0002 ποσό 15.397,80€, 15.6061.0001 ποσό 264,35€, 15.6063.0004 ποσό 13.805,58€ και 

15.6063.0010 ποσό 43.983,09€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

82.230,74€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

2. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 647/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: Ψ4ΡΜÙΕΒ-ΣΡ8) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 
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από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 30.6061 ποσό 14.373,33€ και 

30.6063.0003 ποσό 28.691,46€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

43.064,79€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

3. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 648/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ΨΨΧΥÙΕΒ-ΒΙΜ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 45.6061 ποσό 4.166,10€ και 

50.6061 ποσό 467,99€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

4.634,09€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

4. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 649/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: 6ΤΝΠÙΕΒ-Κ7Ρ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 20.6061 ποσό 67.026,20€, 

35.6061 ποσό 20.892,94€ και 10.6061.0001 ποσό 2.278,39€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

90.197,53€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόìενο Τεχνική̋ Προσφορά̋ 

Οι υποψήφιοι προìηθευτέ̋ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην τεχνική του̋ προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισìού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά συììόρφωση̋ από διαπιστευìένα εργαστήρια ή 

δηλώσει̋ συììόρφωση̋ των κατασκευαστών και β) τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των 

προσφερόìενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συììόρφωση του̋ ìε τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ 

παρούσα̋. 

 

Αντί τεχνικού φυλλαδίου ìπορούν οι υποψήφιοι οικονοìικοί φορεί̋ να υποβάλλουν ευκρινέ̋ 

αντίγραφο από τον επίσηìο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή των προ̋ προìήθεια ειδών, 

ώστε να διαπιστωθεί η συìφωνία του̋ ìε τι̋ αναφερόìενε̋ στην παρούσα ìελέτη τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋. Σε αυτή την περίπτωση θα αναφέρεται στην προσφορά των υποψηφίων ο 

σχετικό̋ διαδικτυακό̋ σύνδεσìο̋ στον οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε να ìπορεί η 

επιτροπή διαγωνισìού να ελέγξει την εγκυρότητα τη̋ πηγή̋ κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών. Επίση̋ το σχετικό ευκρινέ̋ αντίγραφο ìπορεί να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, 

χωρί̋ επικύρωση και χωρί̋ να συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που 

δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική.  

 

Για τα κάτωθι προ̋ προìήθεια είδη: 

1. Μπλουζάκι T-Shirt (Αφορά τα είδη ìε α/α 8, 17, 27, 36, 55, 81, 143, 151, 159, 167, 191, 203, 235, 

243, 251, 259 και 280) 

2. Καπέλο τύπου Base Ball (Αφορά τα είδη ìε α/α 7, 26, 35, 53, 77, 142, 158, 166, 185, 202, 234, 250 

και 258) 
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3. Εργαλεία ìονωτικά (Αφορά τα είδη ìε α/α 310, 311 και 312) 

4. Ποδιά σαìαράκι (Αφορά τα είδη ìε α/α 40, 44, 97, 101, 106, 170, 206, 210, 211, 263, 292 και 294) 

5. Ρόìπα υφασìάτινη λευκού χρώìατο̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 264) 

6. Σακάκι ìαγείρων (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 92) 

7. Σκούφο̋ ìαγείρων (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 93) 

 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην τεχνική του̋ προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν ìόνο τεχνικό φυλλάδιο 

των κατασκευαστών των ανωτέρω ειδών ή ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο από τον επίσηìο διαδικτυακό 

τόπο του κατασκευαστή των ανωτέρω ειδών χωρί̋ επικύρωση από το οποίο θα προκύπτει η 

συììόρφωσή του̋ ìε τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋ ìελέτη̋. Σε αυτή την περίπτωση θα 

αναφέρεται στην προσφορά των υποψηφίων ο σχετικό̋ διαδικτυακό̋ σύνδεσìο̋ στον οποίο θα 

υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε να ìπορεί η επιτροπή διαγωνισìού να ελέγξει την εγκυρότητα 

τη̋ πηγή̋ κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Επίση̋ το σχετικό ευκρινέ̋ αντίγραφο 

ìπορεί να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, χωρί̋ επικύρωση και χωρί̋ να συνοδεύονται από επίσηìη 

ìετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται επίσηìη ìετάφρασή 

του̋ στην ελληνική.  

 

Τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋ CE τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευìένα εργαστήρια και οι 

δηλώσει̋ συììόρφωση̋ των κατασκευαστών ìπορούν να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα χωρί̋ να απαιτείται επικύρωσή του̋. Μπορούν επίση̋ να υποβάλλονται στην αγγλική 

χωρί̋ επίσηìη ìετάφραση και χωρί̋ επικύρωση. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται 

επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική.  

 

Ενηìερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή ìη-ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο ìπορούν 

να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρί̋ επικύρωση. Επίση̋ ìπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρί̋ επικύρωση και χωρί̋ 

να συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε 

απαιτείται επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική.  

 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, ìπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋. 

 

 

Άρθρο 3 

Είδη ìε λογότυπα 

Τα παρακάτω αναφερόìενα είδη θα φέρουν το λογότυπο ή/και το σήìα του Äήìου Ιλίου σύìφωνα ìε τα 

όσα ρητά  αναφέρονται στο άρθρο 5 «Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋» τη̋ παρούσα̋ ìελέτη̋: 

 

1. Ανακλαστικό γιλέκο (Αφορά τα είδη ìε α/α  1, 12, 19, 32, 46, 62, 102, 136, 147, 153, 162, 171, 228, 

239, 245, 254 και 266) 

2. Ανακλαστικό γιλέκο για ηλεκτρολόγου̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 61, 172 και 265 ) 

3. Καπέλο τύπου Base Ball (Αφορά τα είδη ìε α/α 7, 26, 35, 53, 77, 142, 158, 166, 185, 202, 234, 250 

και 258)  

4. Μπλουζάκι T-Shirt (Αφορά τα είδη ìε α/α 8, 17, 27, 36, 55, 81, 143, 151, 159, 167, 191, 203, 235, 

243, 251, 259 και 280) 

5. Μπουφάν PARKA αδιάβροχο (αφορά τα είδη ìε α/α 9, 15, 28, 56, 82, 144, 192, 236 και 281) 

6. Νιτσεράδα (Αφορά τα είδη ìε α/α 10, 16, 38, 57, 83, 145, 168, 204, 237 και 260) 

7. Ποδιά σαìαράκι (Αφορά τα είδη ìε α/α 40, 44, 97, 101, 106, 170, 206, 210, 211, 263, 292 και 294) 

8. Φόρìα εργασία̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 11, 60, 88, 146, 196, 238 και 286) 

 

Για όσα είδη έχει προβλεφθεί να φέρουν τυπωìένο φράση ή/και λογότυπο του Äήìου Ιλίου, η αρìόδια 

Υπηρεσία του Äήìου θα στέλνει στον προìηθευτή το σχετικό αρχείο σε ψηφιακή ìορφή. Οι αρìόδιε̋ 
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Υπηρεσίε̋ του Äήìου Ιλίου ìπορούν να διαìορφώνουν το λογότυπο του Äήìου Ιλίου (ενδεικτικά ω̋ προ̋ 

το ìέγεθό̋ του, την χρησιìοποιούìενη γραììατοσειρά καθώ̋ και τυχόν προσθήκη ή αλλαγή φράση̋ ή 

λέξη̋). Οι αρìόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Äήìου θα αποφασίζουν ανάλογα ìε τι̋ ανάγκε̋ του̋, τα είδη καθώ̋ 

και τι̋ ποσότητε̋ που θα φέρουν τύπωìα. 

 

 

Άρθρο 4 

Äείγìατα 

Οι υποψήφιοι προìηθευτέ̋ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισìού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν 

έω̋ την ηìεροìηνία αποσφράγιση̋ των ηλεκτρικών προσφορών και δείγìατα, οποιουδήποτε ìεγέθου̋, 

των παρακάτω προ̋ προìήθεια ειδών: 

 

1. Μπουφάν parka αδιάβροχο (ένα τεìάχιο) (αφορά τα είδη ìε α/α 9, 15, 28, 56, 82, 144, 192, 236 

και 281) 

2. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα τεìάχιο) (Αφορά τα είδη ìε α/α  1, 12, 19, 32, 46, 62, 102, 136, 147, 153, 

162, 171, 228, 239, 245, 254 και 266) 

3. Άρβυλα ασφαλεία̋ (ένα ζεύγο̋) ìε το κουτί του κατασκευαστή του̋. (Αφορά τα είδη ìε α/α  2, 13, 

20, 33, 47, 63, 103, 137, 148, 154, 163, 173, 199, 229, 240, 246, 255 και 267) 

4. Νιτσεράδα (ένα σετ) (Αφορά τα είδη ìε α/α 10, 16, 38, 57, 83, 145, 168, 204, 237 και 260) 

5. Γάντια αφρού νιτριλίου (ένα ζεύγο̋) (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 68) 

 

Τα ανωτέρω δείγìατα ìε α/α (1), (2) και (4) δεν απαιτείται να φέρουν λογότυπο ή σήìα.  

Τα υποβληθέντα δείγìατα θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο αξιολόγηση̋ τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ όπου 

θα διαπιστωθεί ìε ìακροσκοπικό έλεγχο εάν είναι σύìφωνα ìε τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋. 

Η αξία των δειγìάτων καθώ̋ και η κατάθεσή του̋ στο Äήìο Ιλίου βαρύνει εξ’ ολοκλήρου του̋ 

υποψήφιου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋. Για την επιστροφή των δειγìάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 11, άρθρο 214 του ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει.  

 

 

Άρθρο 5 

Ενδεικτικό̋ προϋπολογισìό̋ 

1η ΟΜΑÄΑ: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ Μονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 24%) 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Σχεδιασìού, αποκοìιδή̋ Απορριììάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ Äιεύθυνση̋ 

Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

1 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 170 9,00   1.530,00 35113440-5 

2 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
85 30,00   2.550,00 18832000-0 

3 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
82 16,00   1.312,00 18832000-0 

4 Γάντια δερìατοπάνινα  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
656 1,90   1.246,40 18141000-9 

5 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο  

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
656 2,10   1.377,60 18141000-9 
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6 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 
τεìάχιο 82 8,00   656,00 18143000-3 

7 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 82 4,00   328,00 18130000-9 

8 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 340 6,00   2.040,00 18130000-9 

9 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 85 70,00   5.950,00 18130000-9 

10 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 164 50,00   8.200,00 18221000-4 

11 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 255 30,00   7.650,00 18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 32.840,00   

Φ.Π.Α. 24% 7.881,60   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 40.721,60   

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων 

και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

12 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 50 9,00   450,00 35113440-5 

13 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
63 30,00   1.890,00 18832000-0 

14 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
50 4,30   215,00 18141000-9 

15 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 35 70,00   2.450,00 18130000-9 

16 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 33 50,00   1.650,00 18221000-4 

17 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 60 6,00   360,00 18130000-9 

18 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 60 20,00 1.200,00 18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 8.215,00   

Φ.Π.Α. 24% 1.971,60   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 10.186,60   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

19 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 39 9,00 351,00 35113440-5 
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20 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
39 30,00 1.170,00 18832000-0 

21 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
38 1,80 68,40 18141000-9 

22 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
250 4,30 1.075,00 18141000-9 

23 
Γάντια προστασία̋ 

από αλυσοπρίονο 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
20 45,00 900,00 18141000-9 

24 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 39 8,00 312,00 18143000-3 

25 
Ηìίκρανο ìε διάφανη 

προσωπίδα 
τεìάχιο 20 37,00 740,00 18143000-3 

26 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 39 4,00 156,00 18130000-9 

27 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 78 6,00 468,00 18130000-9 

28 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 39 70,00   2.730,00 18130000-9 

29 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 78 20,00 1.560,00 18130000-9 

30 
Στολή προστασία̋ από 

χηìικά 
τεìάχιο 360 15,00 5.400,00 18130000-9 

31 Ùτοαπσίδε̋ τεìάχιο 5 10,00 50,00 18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 14.980,40   

Φ.Π.Α. 24% 3.595,30   

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 18.575,70   

              

Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋/Κ.Α.Ε.: 

15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

32 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 13 9,00 117,00 35113440-5 

33 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
13 30,00   390,00 18832000-0 

34 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
160 1,80 288,00 18141000-9 

35 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 13 4,00 52,00 18130000-9 

36 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 26 6,00 156,00 18130000-9 

37 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
16 16,00   256,00 18221000-4 

38 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο 13 70,00   910,00 18221000-4 
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39 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
16 60,00 960,00 18832000-0 

40 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 16 10,00 160,00 18130000-9 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 3.289,00   

Φ.Π.Α. 24% 789,36   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 4.078,36   

              

Ε΄  ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

(εργαζόìενου̋ στην καθαριότητα σχολικών ìονάδων - ΣΟΧ)/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

41 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
700 1,80 1.260,00 18141000-9 

42 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
70 16,00   1.120,00 18832000-0 

43 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
70 60,00 4200,00 18832000-0 

44 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 70 10,00 700,00 18130000-9 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 7.280,00   

Φ.Π.Α. 24% 1.747,20   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 9.027,20   

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äηìοτικό Κοιìητήριο/Κ.Α.Ε.: 45.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

45 Αδιάβροχη ποδιά τεìάχιο 6 14,00 84,00 18130000-9 

46 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 12 9,00 108,00 35113440-5 

47 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
7 30,00 210,00 18832000-0 

48 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
7 16,00 112,00 18832000-0 

49 Γάντια από PVC 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
12 2,30 27,60 18141000-9 

50 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 2,10 10,50 18141000-9 

51 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 10 8,00 80,00 18143000-3 

52 Äερìατοπάνινα γάντια 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
300 1,90 570,00 18141000-9 
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53 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 10 4,00 40,00 18130000-9 

54 

Μάσκα ηìίσεω̋ 

προσώπου ìε φίλτρα 

Α1Ρ3 

τεìάχιο 15 25,00 375,00 18143000-3 

55 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 20 6,00 120,00 18130000-9 

56 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 7 70,00 490,00 18130000-9 

57 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 7 50,00 350,00 18221000-4 

58 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 10 20,00 200,00 18130000-9 

59 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 60,00 300,00 18832000-0 

60 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 7 30,00 210,00 18130000-9 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 3.287,10   

Φ.Π.Α. 24% 788,90   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 4.076,00   

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

61 
Ανακλαστικό γιλέκο 

για ηλεκτρολόγου̋ 
τεìάχιο 20 20,00 400,00 35113440-5 

62 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 75 9,00 675,00 35113440-5 

63 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
21 30,00 630,00 18832000-0 

64 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 

ηλεκτρολογικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 69,00 345,00 18832000-0 

65 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
17 16,00 272,00 18221000-4 

66 Γάντια από PVC 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
36 2,30 82,80 18141000-9 

67 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
10 1,80 18,00 18141000-9 

68 
Γάντια αφρού 

νιτριλίου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
132 3,10 409,20 18141000-9 

69 
Γάντια ìονωτικά 

ηλεκτρολόγου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
1 27,00 27,00 18141000-9 

70 Γάντια συγκολλητών 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
9 7,00 63,00 18141000-9 

71 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
12 8,00 96,00 18143000-3 
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72 
Γυαλιά κλειστού 

τύπου, goggles 
τεìάχιο 3 8,00 24,00 18143000-3 

73 
Γυαλιά - ìάσκα 

συγκολλητή 
τεìάχιο 7 8,00 56,00 18143000-3 

74 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 9 8,00 72,00 18143000-3 

75 Äερìατοπάνινα γάντια 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
188 1,90 357,20 18141000-9 

76 Επιγονατίδε̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 13,00 312,00 18143000-3 

77 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 25 4,00 100,00 18130000-9 

78 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλληση̋ 
τεìάχιο 4 40,00 160,00 18143000-3 

79 
Μάσκα ηìίσεω̋ ìε 

φίλτρα Α1Ρ3 
τεìάχιο 38 25,00 950,00 18143000-3 

80 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου ìε φίλτρα 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεìάχιο 2 140,00 280,00 18143000-3 

81 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 44 6,00 264,00 18130000-9 

82 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 25 70,00 1.750,00 18130000-9 

83 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 17 50,00 850,00 18221000-4 

84 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 38 20,00 760,00 18130000-9 

85 Ποδιά συγκολλητών τεìάχιο 3 13,00 39,00 18130000-9 

86 

Προστατευτικό καπέλο 

ασφαλεία̋ τύπου 

Baseball 

τεìάχιο 10 15,00 150,00 18143000-3 

87 Προστατευτικό κράνο̋ τεìάχιο 4 15,00 60,00 18143000-3 

88 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 19 30,00 570,00 18130000-9 

89 Ùτοασπίδε̋ τεìάχιο 15 6,50 97,50 18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 9.869,70   

Φ.Π.Α. 24% 2.368,73   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 12.238,43   

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0004 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 
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90 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
26 16,00 416,00 € 18832000-0 

91 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
36 60,00 2160,00 18832000-0 

92 Σακάκι ìαγείρων τεìάχιο 10 19,00 190,00 € 18130000-9 

93 Σκούφο̋ ìαγείρων τεìάχιο 20 6,90 138,00 18130000-9 

Σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 2.904,00   

Φ.Π.Α. 24% 696,96   

Γενικό σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 3.600,96   

              

Θ'  ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

94 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 1,80 7,20 18141000-9 

95 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 16,00 32,00 18832000-0 

96 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 60,00 120,00 18832000-0 

97 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 2 10,00 20,00 18130000-9 

Σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 179,20   

Φ.Π.Α. 24% 43,01   

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 222,21   

              

Ι΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 10.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

98 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
36 1,80 64,80 18141000-9 

99 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
6 16,00 96,00 18832000-0 

100 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
6 60,00 360,00 18832000-0 

101 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 6 10,00 60,00 18130000-9 

Σύνολο Ι΄ υποοìάδα̋ 580,80   

Φ.Π.Α. 24% 139,39   

Γενικό σύνολο Ι΄ υποοìάδα̋ 720,19   
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ΙΑ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Περιβάλλοντο̋/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

102 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 2 9,00 18,00 35113440-5 

103 Άρβυλα Ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 30,00  60,00 18832000-0 

104 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 16,00  32,00 18832000-0 

Σύνολο ΙΑ΄  υποοìάδα̋ 110,00   

Φ.Π.Α. 24% 26,40   

Γενικό σύνολο ΙΑ΄ υποοìάδα̋ 136,40   

              

ΙΒ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Πολιτισìού/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

105 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
1 60,00  60,00 18832000-0 

106 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 1 10,00  10,00 18130000-9 

Σύνολο ΙΒ΄  υποοìάδα̋ 70,00   

Φ.Π.Α. 24% 16,80   

Γενικό σύνολο ΙΒ΄ υποοìάδα̋ 86,80   

              

Σύνολο 1η̋ Οìάδα̋ 83.605,20   

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 20.065,25   

Γενικό Σύνολο 1η̋ Οìάδα̋ 103.670,45   

              

2η ΟΜΑÄΑ: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ Μονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 6%) 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Σχεδιασìού, αποκοìιδή̋ Απορριììάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ Äιεύθυνση̋ 

Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

107 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 4.000 0,50   2.000,00 18143000-3 

108 Φιλτρόìασκε̋ FFP3 τεìάχιο 4.000 2,00   8.000,00 18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 10.000,00   

Φ.Π.Α. 6% 600,00   
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Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 10.600,00   

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

109 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 8,50 680,00 18424300-0 

110 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 3,70 296,00 18143000-3 

111 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 2.000 0,50   1.000,00 18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 1.976,00   

Φ.Π.Α. 6% 118,56   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 2.094,56   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋/Κ.Α.Ε.: 

15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

112 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 8,50 680,00 18424300-0 

113 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
116 8,50 986,00 18143000-3 

114 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 1160 0,50 580,00 18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 2.246,00   

Φ.Π.Α. 6% 134,76   

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 2.380,76   

              

Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

(εργαζόìενου̋ στην καθαριότητα σχολικών ìονάδων - ΣΟΧ)/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 
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115 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

συσκευασία 280 8,50 2.380,00 18424300-0 

116 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

συσκευασία 280 8,50 2.380,00 18143000-3 

117 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
2500 0,50 1.250,00 18143000-3 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 6.010,00   

Φ.Π.Α. 6% 360,60   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 6.370,60   

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äηìοτικό Κοιìητήριο/Κ.Α.Ε.: 45.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

118 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
10 8,50 85,00 18424300-0 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 85,00   

Φ.Π.Α. 6% 5,10   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 90,10   

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

119 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
10 8,50 85,00 18424300-0 

120 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
200 3,70  740,00 € 18143000-3 

121 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 600 0,50 300,00 18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 1.125,00   

Φ.Π.Α. 6% 67,50   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 1.192,50   
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Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0004 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

122 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
420 8,50  3.570,00 € 18424300-0 

123 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
10 3,70  37,00 € 18143000-3 

124 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 12.040 0,50  6.020,00 € 18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 9.627,00   

Φ.Π.Α. 6% 577,62   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 10.204,62   

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

125 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων  

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
66 8,50 561,00 18424300-0 

126 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
324 3,70 1.198,80 18143000-3 

127 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 440 0,50 220,00 18143000-3 

Σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 1.979,80   

Φ.Π.Α. 6% 118,79   

Γενικό σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 2.098,59   

              

Θ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Είδη ìε Φ.Π.Α. 6% για την Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 10.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

128 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
120 8,50  1020,00 18424300-0 

129 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 900 0,50  450,00 18143000-3 
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Σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 1.470,00   

Φ.Π.Α. 6% 88,20   

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 1.558,20   

              

Ι΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Περιβάλλοντο̋/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

130 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
22 3,70 81,40 18143000-3 

Σύνολο Ι΄  υποοìάδα̋ 81,40   

Φ.Π.Α. 6% 4,88   

Γενικό σύνολο Ι΄ υποοìάδα̋ 86,28   

              

ΙΑ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Είδη ìε Φ.Π.Α. 6% για την Äιεύθυνση Πολιτισìού/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

131 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
5 8,50   42,50 18424300-0 

132 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 250 0,50   125,00 18143000-3 

Σύνολο ΙΑ΄  υποοìάδα̋ 167,50   

Φ.Π.Α. 6% 10,05   

Γενικό σύνολο ΙΑ΄ υποοìάδα̋ 177,55   

              

ΙΒ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Äηìοτική̋ Αστυνοìία̋/Κ.Α.Ε.: 50.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

133 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
7 8,50 59,50 18424300-0 

134 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
60 3,70 222,00 18143000-3 

135 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 320 0,50 160,00 18143000-3 
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Σύνολο ΙΒ΄ υποοìάδα̋ 441,50   

Φ.Π.Α.6 % 26,49   

Γενικό σύνολο ΙΒ΄ υποοìάδα̋ 467,99   

              

Σύνολο 2η̋ Οìάδα̋ 35.209,20   

Σύνολο Φ.Π.Α. 6% 2.112,55   

Γενικό Σύνολο 2η̋ Οìάδα̋ 37.321,75   

              

3η Οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη ìε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Σχεδιασìού, αποκοìιδή̋ Απορριììάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ Äιεύθυνση̋ 

Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

136 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 86 9,00   774,00 35113440-5 

137 Άρβυλα ασφαλεία̋  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
43 30,00   1.290,00 18832000-0 

138 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
43 16,00   688,00 18832000-0 

139 Γάντια δερìατοπάνινα  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
344 1,90   653,60 18141000-9 

140 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο  

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
344 2,10   722,40 18141000-9 

141 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου  
τεìάχιο 43 8,00   344,00 18143000-3 

142 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 43 4,00   172,00 18130000-9 

143 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 172 6,00   1.032,00 18130000-9 

144 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 43 70,00   3.010,00 18130000-9 

145 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 86 50,00   4.300,00 18221000-4 

146 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 129 30,00   3.870,00 18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 16.856,00   

Φ.Π.Α. 24% 4.045,44   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 20.901,44   
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Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων 

και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

147 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 2 9,00   18,00 35113440-5 

148 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 30,00   60,00 18832000-0 

149 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
32 4,30   137,60 18141000-9 

150 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 8,00 16,00 18143000-3 

151 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 2 6,00   12,00 18130000-9 

152 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 2 20,00 40,00 18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 283,60   

Φ.Π.Α. 24% 68,06   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 351,66   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

153 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 10 9,00 90,00 35113440-5 

154 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
10 30,00 300,00 18832000-0 

155 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
30 4,30 129,00 18141000-9 

156 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 10 8,00 80,00 18143000-3 

157 
Ηìίκρανο ìε διάφανη 

προσωπίδα 
τεìάχιο 5 37,00 185,00 18143000-3 

158 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 10 4,00 40,00 18441000-2 

159 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 10 6,00 60,00 18130000-9 

160 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 10 20,00 200,00 18130000-9 

161 
Στολή προστασία̋ από 

χηìικά 
τεìάχιο 30 15,00 450,00 18130000-9 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 1.534,00   

Φ.Π.Α. 24% 368,16   
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Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 1.902,16   

              

Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

162 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 8 9,00 72,00 35113440-5 

163 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
8 30,00   240,00 18832000-0 

164 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
12 16,00   192,00 18832000-0 

165 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
110 1,80 198,00 18141000-9 

166 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 16 4,00 64,00 18130000-9 

167 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 16 6,00 96,00 18130000-9 

168 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο 8 50,00   400,00 18221000-4 

169 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
12 60,00 720,00 18832000-0 

170 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 12 10,00 120,00 18130000-9 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 2.102,00   

Φ.Π.Α. 24% 504,48   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 2.606,48   

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

171 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 144 9,00 1.296,00 35113440-5 

172 
Ανακλαστικό γιλέκο 

για ηλεκτρολόγου̋ 
τεìάχιο 8 20,00 160,00 35113440-5 

173 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 30,00 720,00 18832000-0 

174 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 

ηλεκτρολογικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 69,00 276,00 18832000-0 

175 Γάντια από PVC 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 2,30 55,20 18141000-9 

176 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
156 1,80 280,80 18141000-9 

177 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 2,10 50,40 18141000-9 
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178 
Γάντια ìονωτικά 

ηλεκτρολόγου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
8 27,00 216,00 18141000-9 

179 Γάντια συγκολλητών 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
48 7,00 336,00 18141000-9 

180 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 8,00 16,00 18143000-3 

181 
Γυαλιά κλειστού 

τύπου, goggles 
τεìάχιο 7 8,00 56,00 18143000-3 

182 
Γυαλιά - ìάσκα 

συγκολλητή 
τεìάχιο 4 8,00 32,00 18143000-3 

183 Äερìατοπάνινα γάντια 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
240 1,90 456,00 18141000-9 

184 Επιγονατίδε̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
19 13,00 247,00 18143000-3 

185 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 1 4,00 4,00 18130000-9 

186 

Προστατευτικό καπέλο 

ασφαλεία̋ τύπου 

Baseball 

τεìάχιο 20 15,00 300,00 18143000-3 

187 Προστατευτικό κράνο̋ τεìάχιο 5 15,00 75,00 18143000-3 

188 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλληση̋ 
τεìάχιο 1 40,00 40,00 18143000-3 

189 
Μάσκα ηìίσεω̋ ìε 

φίλτρα Α1Ρ3 
τεìάχιο 6 25,00 150,00 18143000-3 

190 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου ìε φίλτρα 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεìάχιο 4 140,00 560,00 18143000-3 

191 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 36 6,00 216,00 18130000-9 

192 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 4 70,00 280,00 18130000-9 

193 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 18 20,00 360,00 18130000-9 

194 Ποδιά συγκολλητών τεìάχιο 4 13,00 52,00 18130000-9 

195 
Στολή προστασία̋ από 

χηìικά 
τεìάχιο 72 15,00 1.080,00 1813000-9 

196 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 10 30,00 300,00 18130000-9 

197 Ùτοασπίδε̋ τεìάχιο 5 6,50 32,50 18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 7.646,90   

Φ.Π.Α. 24% 1.835,26   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 9.482,16   

              

ΣΤ΄ ΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

198 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
1 60,00  60,00 18832000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 60,00   

Φ.Π.Α. 24% 14,40   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 74,40   

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

199 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
1 30,00 30,00 18832000-0 

200 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
10 16,00 160,00 18832000-0 

201 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
20 1,80 36,00 18141000-9 

202 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 1 4,00 4,00 18130000-9 

203 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 1 6,00 6,00 18130000-9 

204 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 2 50,00 100,00 18221000-4 

205 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 
τεìάχιο (σετ) 10 60,00 600,00 18832000-0 

206 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 10 10,00 100,00 18130000-9 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 1.036,00   

Φ.Π.Α. 24% 248,64   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 1.284,64   

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

207 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 16,00 64,00 18832000-0 

208 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 1,80 43,20 18141000-9 

209 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 60,00 240,00 18832000-0 

210 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 4 10,00 40,00 18130000-9 

Σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 387,20   
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Φ.Π.Α. 24% 92,93   

Γενικό σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 480,13   

              

Θ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Πολιτισìού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

211 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 3 10,00   30,00 18130000-9 

212 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
3 60,00   180,00 18832000-0 

Σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 210,00   

Φ.Π.Α. 24% 50,40   

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοìάδα̋ 260,40   

              

Σύνολο 3η̋ Οìάδα̋ 30.115,70   

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 7.227,77   

Γενικό Σύνολο 3η̋ Οìάδα̋ 37.343,47   

              

4η Οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη ìε Φ.Π.Α. 6%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων 

και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

213 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 300 0,50 150,00 18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 150,00   

Φ.Π.Α. 6% 9,00   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 159,00   

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

214 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
460 0,50 230,00 18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 230,00   

Φ.Π.Α. 6% 13,80   
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Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 243,80   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

215 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
50 8,50 425,00 18424300-0 

216 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 3,70 296,00 18143000-3 

217 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 800 0,50 400,00 18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 1.121,00   

Φ.Π.Α. 6% 67,26   

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 1.188,26   

              

Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

218 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
96 8,50 816,00 18424300-0 

219 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 2.700 0,50 1.350,00 18143000-3 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 2.166,00   

Φ.Π.Α. 6% 129,96   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 2.295,96   

              

Ε΄ ΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

220 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
5 8,50 42,50 € 18424300-0 

221 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 10 0,50 5,00 € 18143000-3 

22PROC011651824 2022-11-23

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 637b1f2beb32ff008d6af7b5 στις23/11/22 08:39



 

 

Σελίδα 70 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 47,50   

Φ.Π.Α. 6% 2,85   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 50,35   

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

222 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων  

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
60 8,50 510,00 18424300-0 

223 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 400 0,50 200,00 18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 710,00   

Φ.Π.Α. 6% 42,60   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 752,60   

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

224 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 8,50 680,00 18424300-0 

225 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 600 0,50 300,00 18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 980,00   

Φ.Π.Α. 6% 58,80   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 1.038,80   

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Πολιτισìού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

226 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
5 8,50   42,50 18424300-0 

227 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 300 0,50   150,00 18143000-3 

Σύνολο Η΄  υποοìάδα̋ 192,50   

22PROC011651824 2022-11-23

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 637b1f2beb32ff008d6af7b5 στις23/11/22 08:39



 

 

Σελίδα 71 

Φ.Π.Α. 6% 11,55   

Γενικό σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 204,05   

              

Σύνολο 4η̋ Οìάδα̋ 5.597,00   

Σύνολο Φ.Π.Α. 6% 335,82   

Γενικό Σύνολο 4η̋ Οìάδα̋ 5.932,82   

              

5η Οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ κοινωφελού̋ 

απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (Είδη ìε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Σχεδιασìού, αποκοìιδή̋ Απορριììάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ Äιεύθυνση̋ 

Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

228 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 54 9,00   486,00 35113440-5 

229 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
27 30,00   810,00 18832000-0 

230 
Γαλότσε̋ τύπου 

Wellington 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
27 16,00   432,00 18832000-0 

231 Γάντια δερìατοπάνινα  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
216 1,90   410,40 18141000-9 

232 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο  

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
216 2,10   453,60 18141000-9 

233 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 
τεìάχιο 27 8,00   216,00 18143000-3 

234 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 27 4,00   108,00 18130000-9 

235 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 108 6,00   648,00 18130000-9 

236 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 27 70,00   1.890,00 18130000-9 

237 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο (σετ) 54 50,00   2.700,00 18221000-4 

238 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 81 30,00   2.430,00 18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 10.584,00   

Φ.Π.Α. 24% 2.540,16   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 13.124,16   

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων 

και Πρασίνου 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

239 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 5 9,00   45,00 35113440-5 

240 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 30,00   150,00 18832000-0 

241 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
16 4,30   68,80 18141000-9 

242 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 8,00 40,00 18143000-3 

243 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 5 6,00   30,00 18130000-9 

244 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 5 20,00 100,00 18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 433,80   

Φ.Π.Α. 24% 104,11   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 537,91   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

245 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 20 9,00 180,00 35113440-5 

246 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
20 30,00 600,00 18832000-0 

247 Γάντια δερìάτινα 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
60 4,30 258,00 18141000-9 

248 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 20 8,00 160,00 18143000-3 

249 
Ηìίκρανο ìε διάφανη 

προσωπίδα 
τεìάχιο 5 37,00 185,00 18143000-3 

250 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 20 4,00 80,00 18130000-9 

251 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 20 6,00 120,00 18130000-9 

252 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 20 20,00 400,00 18130000-9 

253 
Στολή προστασία̋ από 

χηìικά 
τεìάχιο 40 15,00 600,00 1813000-9 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 2.583,00   

Φ.Π.Α. 24% 619,92   

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 3.202,92   
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Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

254 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 7 9,00 63,00 35113440-5 

255 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
7 30,00   210,00 18832000-0 

256 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
6 16,00   96,00 18221000-4 

257 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
96 1,80 172,80 18141000-9 

258 Καπέλο τύπου Baseball τεìάχιο 7 4,00 28,00 18130000-9 

259 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 14 6,00 84,00 18130000-9 

260 
Νιτσεράδα (ìπουφάν 

και παντελόνι) 
τεìάχιο 7 50,00   350,00 18221000-4 

261 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
6 60,00 360,00 18832000-0 

262 

Παπούτσια 

αντιολισθητικά τύπου 

Σαìπό 

τεìάχιο 1 40,00 40,00 18832000-0 

263 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 12 10,00 120,00 18130000-9 

264 
Ρόìπα υφασìάτινη 

λευκου χρώìατο̋ 
τεìάχιο 2 18,00 36,00 18130000-9 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 1.559,80   

Φ.Π.Α. 24% 374,35   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 1.934,15   

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

265 
Ανακλαστικό γιλέκο 

για ηλεκτρολόγου̋ 
τεìάχιο 3 20,00 60,00 35113440-5 

266 Ανακλαστικό γιλέκο  τεìάχιο 62 9,00 558,00 35113440-5 

267 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
15 30,00 450,00 18832000-0 

268 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 

ηλεκτρολογικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
5 69,00 345,00 18832000-0 

269 Γάντια από PVC 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
8 2,30 18,40 18141000-9 
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270 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
22 1,80 39,60 18141000-9 

271 
Γάντια από ύφασìα 

και νιτρίλιο 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
8 2,10 16,80 18141000-9 

272 
Γάντια ìονωτικά 

ηλεκτρολόγου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
3 27,00 81,00 18141000-9 

273 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
1 8,00 8,00 18143000-3 

274 
Γυαλιά κλειστού 

τύπου, goggles 
τεìάχιο 2 8,00 16,00 18143000-3 

275 

Γυαλιά προστασία̋ 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεìάχιο 3 8,00 24,00 18143000-3 

276 Äερìατοπάνινα γάντια 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
136 1,90 258,40 18141000-9 

277 Επιγονατίδε̋ 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
12 13,00 156,00 18143000-3 

278 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλληση̋ 
τεìάχιο 1 40,00 40,00 18143000-3 

279 
Μάσκα ηìίσεω̋ ìε 

φίλτρα Α1Ρ3 
τεìάχιο 2 25,00 50,00 18143000-3 

280 
Μπλουζάκι τύπου T-

Shirt  
τεìάχιο 24 6,00 144,00 18130000-9 

281 
Μπουφάν parka 

αδιάβροχο  
τεìάχιο 3 70,00 210,00 18130000-9 

282 Παντελόνι εργασία̋ τεìάχιο 12 20,00 240,00 18130000-9 

283 

Πραστατευτικό κράνο̋ 

ασφαλεία̋ τύπου 

Baseball 

τεìάχιο 5 15,00 75,00 18143000-3 

284 Προστατευτικό κράνο̋ τεìάχιο 12 15,00 180,00 18143000-3 

285 
Στολή προστασία̋ από 

χηìικά 
τεìάχιο 16 15,00 240,00 18130000-9 

286 

Φόρìα εργασία̋ ìε 

τιράντε̋, ìε 

ανακλαστική ταινία  

τεìάχιο 2 30,00 60,00 18130000-9 

287 Ùτοασπίδε̋ τεìάχιο 3 6,50 19,50 18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 3.289,70   

Φ.Π.Α. 24% 789,53   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 4.079,23   

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 
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288 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
6 60,00  360,00 18832000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 360,00   

Φ.Π.Α. 24% 86,40   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 446,40   

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

289 
Γαλότσα κνήìη̋, 

λευκού χρώìατο̋ 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 16,00  64,00 18832000-0 

290 Γάντια από νιτρίλιο 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
24 1,80  43,20 18141000-9 

291 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
4 60,00  240,00 18832000-0 

292 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 4 10,00  40,00 18130000-9 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 387,20   

Φ.Π.Α. 24% 92,93   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 480,13   

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Πολιτισìού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

293 
Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
2 60,00   120,00 18832000-0 

294 
Ποδιά σαìαράκι ìε 

λογότυπο 
τεìάχιο 2 10,00   20,00 18130000-9 

Σύνολο Η΄  υποοìάδα̋ 140,00   

Φ.Π.Α. 24% 33,60   

Γενικό σύνολο Η΄ υποοìάδα̋ 173,60   

              

Σύνολο 5η̋ Οìάδα̋ 19.337,50   

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 4.641,00   

Γενικό Σύνολο 5η̋ Οìάδα̋ 23.978,50   

              

6η Οìάδα: Μέσα Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ κοινωφελού̋ 

απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (Είδη ìε Φ.Π.Α. 6%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 
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Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Εφαρìογών Πρασίνου τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

295 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
1.600 0,50 800,00 18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 800,00   

Φ.Π.Α. 6% 48,00   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 848,00   

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων 

και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

296 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 800 0,50 400,00 18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 400,00   

Φ.Π.Α. 6% 24,00   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 424,00   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

297 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
21 8,50 178,50 18424300-0 

298 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ 

(χειρουργικέ̋), σε 

συσκευασία των 50 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
42 3,70 155,40 18143000-3 

299 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 448 0,50 224,00 18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 557,90   

Φ.Π.Α. 6% 33,47   

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 591,37   

              

Ä΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

300 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
24 8,50 204,00 18424300-0 

301 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 1.450 0,50 725,00 18143000-3 

Σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 929,00   

Φ.Π.Α. 6% 55,74   

Γενικό σύνολο Ä΄ υποοìάδα̋ 984,74   

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

302 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 40 0,50  20,00 € 18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 20,00   

Φ.Π.Α. 6% 1,20   

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοìάδα̋ 21,20   

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Äιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

303 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìαχίων 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
80 8,50  680,00 18424300-0 

304 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 600 0,50  300,00 18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 980,00   

Φ.Π.Α. 6% 58,80   

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοìάδα̋ 1.038,80   

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Äιεύθυνση Πολιτισìού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

305 

Γάντια ελαστικά ìία̋ 

χρήση̋, σε 

συσκευασία των 100 

τεìάχιο 

(συσκευασία) 
5 8,50   42,50 18424300-0 
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τεìαχίων 

306 
Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή 

ΚΝ95 
τεìάχιο 100 0,50   50,00 18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 92,50   

Φ.Π.Α. 6% 5,55   

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοìάδα̋ 98,05   

              

Σύνολο 6η̋ Οìάδα̋ 3.779,40   

Σύνολο Φ.Π.Α. 6% 226,76   

Γενικό Σύνολο 6η̋ Οìάδα̋ 4.006,16   

              

7η ΟΜΑÄΑ: Τìήìα Äιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηìάτων τη̋ Äιεύθυνση̋ Äιαχείριση̋ Απορριììάτων και 

Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστέ̋)/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

307 Προστατευτικά γάντια 
τεìάχιο 

(ζεύγο̋) 
10 80,00 800,00 

18130000-9 308 Προστατευτικό κράνο̋ τεìάχιο 10 165,00 1.650,00 

309 
Προστατευτικό 

ìπουφάν 
τεìάχιο 10 200,00 2.000,00 

Σύνολο 7η̋ οìάδα̋ 4.450,00   

Φ.Π.Α. 24% 1.068,00   

Γενικό σύνολο 7η̋ οìάδα̋ 5.518,00   

              

8η ΟΜΑÄΑ: Μονωτικά εργαλεία 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Μονωτικά εργαλεία για την Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ìονίìων, ΙÄΑΧ, ΙÄΟΧ, ΣΜΕ 

(Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

310 Μονωτικά εργαλεία 
τεìάχιο 

(σειρά) 
4 190,00 760,00 31650000-7 

Σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 760,00   

Φ.Π.Α. 24% 182,40   

Γενικό σύνολο Α΄ υποοìάδα̋ 942,40   
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Β΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Μονωτικά εργαλεία για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ απασχόληση̋ 

ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη ìε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

311 Μονωτικά εργαλεία 
τεìάχιο 

(σειρά) 
3 190,00 570,00 31650000-7 

Σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 570,00   

Φ.Π.Α. 24% 136,80   

Γενικό σύνολο Β΄ υποοìάδα̋ 706,80   

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑÄΑ: Μονωτικά εργαλεία για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ Κοινωφελού̋ 

Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.Ä. (Είδη ìε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 

ìονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 

Τιìή (€) 
CPV 

312 Μονωτικά εργαλεία 
τεìάχιο 

(σειρά) 
3 190,00 570,00 31650000-7 

Σύνολο Γ΄ υποοìάδα̋ 570,00   

Φ.Π.Α. 24% 136,80   

Γενικό σύνολο Γ΄  υποοìάδα̋ 706,80   

              

Σύνολο 8η̋ οìάδα̋ 1.900,00   

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 456,00   

Γενικό σύνολο 8η̋ οìάδα̋ 2.356,00   

              

Σύνολο Οìάδων 183.994,00   

Σύνολο Φ.Π.Α. 6% 2.675,13   

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 33.458,02   

Γενικό Σύνολο Οìάδων 220.127,15   

 

 

 

Άρθρο 6 

Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

Οι παρούσε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ αφορούν την προìήθεια Μέσων Ατοìική̋ Προστασία̋ για του̋ 

εργαζόìενου̋ του Äήìου Ιλίου. Επιτρέπεται η συììόρφωση ìε νεότερα ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφέ̋ 

ασφαλεία̋ πέραν των αναφερόìενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι ισοδύναìα ìε τα 

αναφερόìενα.   

 
Αδιάβροχη ποδιά (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 45) 
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Υλικό: Από συνθετικό υλικό.  

Πρότυπα: EN 13688 και EN 14605 

 

Ανακλαστικό γιλέκο (Αφορά τα είδη ìε α/α  1, 12, 19, 32, 46, 62, 102, 136, 147, 153, 162, 171, 228, 239, 

245, 254 και 266) 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο διάτρητο (Mesh) έντονα διακρινόìενο, ακόìα και σε συνθήκε̋ χαìηλού 

φωτισìού, ìε ìία κάθετη ανακλαστική ταινία σε κάθε ώìο και δύο παράλληλε̋ οριζόντιε̋ ανακλαστικέ̋ 

ταινίε̋. Θα είναι χρώìατο̋ φθορίζον κίτρινο. Με διάτρηση στο εìπρό̋ και πίσω ìέρο̋. Να ανοιγοκλείνει 

ìε φερìουάρ. 

Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και στο επάνω εìπρό̋ αριστερό ìέρο̋ του 

το σήìα του Äήìου ìε τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ». 

Υλικό κατασκευή̋: πολυεστέρα̋ 100% 

Πρότυπο: EN-20471 (Class 2) 

Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιìα σε ìεγέθη από medium (Μ) έω̋ και 4 Extra Large (4ΧL) 

 
Ανακλαστικό γιλέκο για ηλεκτρολόγου̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 61, 172 και 265 ) 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο ανακλαστικό, αντιστατικό και ανθεκτικό στη φλόγα. Με ìία κάθετη ανακλαστική 

ταινία σε κάθε ώìο και δύο οριζόντιε̋ ανακλαστικέ̋ ταινίε̋. Θα είναι χρώìατο̋ φθορίζον κίτρινο. 

Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και στο επάνω εìπρό̋ αριστερό ìέρο̋ του 

το σήìα του Äήìου ìε τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ». Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιìα σε ìεγέθη από medium 

(Μ) έω̋ και 3 Extra Large (3XL). 

Πρότυπα: EN ISO 14116, EN 1149 και EN ISO 20471 (Class 2) 

 

Άρβυλα ασφαλεία̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α  2, 13, 20, 33, 47, 63, 103, 137, 148, 154, 163, 173, 199, 229, 

240, 246, 255 και 267) 

Χαρακτηριστικά: Ηìιάρβυλο – S3, από  δέρìα τύπου full grain leather, από αντιστατικό υλικό, ìε ύψο̋ 

που να προστατεύει τα σφυρά, ìε αντιολισθητική σόλα, ìε προστατευτικό δακτύλων (ìη ìεταλλικό) 

έναντι κρούση̋ έω̋ 200J και θα διαθέτει σύστηìα ταχεία̋ απελευθέρωση̋. Κάθε ζεύγο̋ αρβυλών 

ασφαλεία̋ θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Πρότυπα: EN 20345, S3 και SRC 

 

Άρβυλα ασφαλεία̋ ηλεκτρολογικά (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 64, 174 και 268) 

Χαρακτηριστικά: Υπόδηìα από δέρìα grain leather, αδιάβροχο, ìε ύψο̋ που να προστατεύει τα σφυρά, 

ìε προστατευτικό σόλα̋ έναντι διάτρηση̋, ìε προστατευτικό δακτύλων (ìη ìεταλλικό) έναντι κρούση̋ 

έω̋ 200J. Äεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ìεταλλικό στοιχείο στα άρβυλα. Κάθε ζεύγο̋ αρβυλών 

ασφαλεία̋ για ηλεκτρολόγου̋ θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Σήìανση: CE 
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Πρότυπα: EN 20345, SB, E, P, FO, CI, HI, WRU, HRO, SRC. 

 

Γαλότσε̋ τύπου Wellington (Αφορά τα είδη ìε α/α  3, 48, 65, 95, 138, 200 και 230)  

Χαρακτηριστικά: Ψηλή ìπότα πλήρου̋ ασφάλεια̋ S5. Αδιάβροχη ìπότα από συνθετικό υλικό ìε 

προστατευτικά δακτύλων. 

Πρότυπο: EN 20345 και EN 13832-2 

 

Γαλότσε̋ κνήìη̋, λευκού χρώìατο̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α  37, 42, 90, 99, 104, 164, 207, 256 και 289)  

Χαρακτηριστικά: Γαλότσα κνήìη̋, λευκού χρώìατο̋ από συνθετικό υλικό. Με σόλα από συνθετικό υλικό 

η οποία θα είναι διαφορετικού χρώìατο̋. Εντό̋ του υποδήìατο̋ να υπάρχει φόδρα. 

Σήìανση: CE  

Πρότυπο: EN 20344 και EN 20347 OB – SRA. 

 

Γάντια από PVC (Αφορά τα είδη ìε α/α  49, 66, 175 και 269) 

Υλικό κατασκευή̋: Εξωτερικό από PVC, εσωτερική επένδυση από απαλό και φιλικό προ̋ το δέρìα υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα ìηχανικών αντοχών: 3, 1, 2, 1, Χ 

Σήìανση: CE, εικονόσηìα προστασία̋ από ìηχανικού̋ κινδύνου̋, χηìικέ̋ ουσίε̋ και από 

ìικροοργανισìού̋ καθώ̋ και τα επίπεδα ìηχανικών αντοχών. 

Πρότυπα: ΕΝ 374-1, EN 374-5 Micro organisms, EN 388 και EN 420  

 

Γάντια από αφρό νιτριλίου (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 68) 

Χαρακτηριστικά: Γάντια ìε επίστρωση αφρώδου̋ νιτριλίου και επένδυση από νάιλον και ελαστάνη. Με 

αντιìικροβιακή επένδυση. 100% χωρί̋ latex.  

Σήìανση: CE,  εικονόσηìο προστασία̋ από ìηχανικού̋ κινδύνου̋, επίπεδο κοπή̋. 

Εικονόσηìα: Προστασία από ìηχανικού̋ κινδύνου̋ (4, 1, 3, 1, Α). 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 21420, EN 388 (4131A). 

 

Γάντια από νιτρίλιο (Αφορά τα είδη ìε α/α 21, 34, 41, 67, 94, 98, 165, 176, 201, 208, 257, 270 και 290) 

Χαρακτηριστικά: Γάντια νιτριλίου επικολληìένα σε βαìβάκι 

Ελάχιστε̋ ìηχανικέ̋ αντοχέ̋: 3 (Αντίσταση στη φθορά), 1 (Αντοχή στη διάσχιση), 1 (Αντοχή στη διάτρηση) 

Σήìανση: CE,  κωδικοί ìηχανικών αντοχών 

Εικονόσηìα: Προστασία από ìηχανικού̋ κινδύνου̋, χηìικέ̋ ουσίε̋ και ìικροοργανισìού̋. 

Πρότυπα: ΕΝ388, ΕΝ420, ΕΝ374-1 και ΕΝ374-5 

 

Γάντια από ύφασìα και νιτρίλιο (Αφορά τα είδη ìε α/α 5, 50, 140, 177, 232 και 271) 

Χαρακτηριστικά: Εìπρό̋ και πίσω ìέρο̋ παλάìη̋ από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηìικέ̋ ουσίε̋ 

ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η ìανσέτα (Cuff) θα είναι από βαìβακερό ύφασìα. 

Ελάχιστα επίπεδα ìηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 2 (κοπή ìε λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). 
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Σελίδα 82 

Σήìανση: CE, κατασκευαστή̋, κωδικό̋ προϊόντο̋, εικονόσηìα για προστασία από χηìικέ̋ ουσίε̋, 

ìικροοργανισìού̋ και από ìηχανικού̋ κινδύνου̋ (καθώ̋ και τα επίπεδα ìηχανικών αντοχών). 

Πρότυπα: EN 374-2, EN 374-3 (G K L), ΕΝ 388 και EN 420 

 

Γάντια προστασία̋ από αλυσοπρίονο (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 23) 

Χαρακτηριστικά:. Γάντια ìε προστασία από αλυσοπρίονο. Το υλικό κατασκευή̋ από τη ìεριά τη̋ 

παλάìη̋ θα είναι κατασκευασìένο από δέρìα που προσφέρει καλύτερο κράτηìα του αλυσοπρίονου. Το 

περικάρπιο να είναι κατασκευασìένο από ìαλακό υλικό ώστε να διευκολύνει το φόρεìα του̋ και να είναι 

άνετα στη χρήση. Το εσωτερικό του γαντιού να είναι κατασκευασìένο από δέρìα. Το περικάρπιο να είναι 

κατασκευασìένο από ìαλακό υλικό.  

Προστασία από αλυσοπρίονο: Προστασία από αλυσοπρίονο κλάση̋ 0 (16 m/s), σύìφωνα ìε τη διάταξη 

EN 381-7. Η προστασία να βρίσκεται στο αριστερό γάντι.    

Προστασία από ìηχανικού̋ κινδύνου̋: Σύìφωνα ìε τη διάταξη την διάταξη EN 388 κατηγορία 2 

Πρότυπα: EN 388, EN 381-7 

 

Γάντια δερìάτινα (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 14, 22, 149, 155, 241 και 247) 

Χαρακτηριστικά: Η παλάìη, τα πέντε (5) δάκτυλα και το πίσω ìέρο̋ να είναι κατασκευασìένα από βόειο 

δέρìα grain. Η ìανσέτα (Cuff) θα αποτελείται από δέρìα split.  

Ελάχιστα επίπεδα ìηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή ìε λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

Σήìανση: CE, Εικονόσηìο προστασία̋ από ìηχανικού̋ κινδύνου̋. 

Πρότυπο: ΕΝ 388 

 

Γάντια δερìατοπάνινα γάντια (Αφορά τα είδη ìε α/α 4, 52, 75, 139, 183, 231 και 276) 

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασìένο από δέρìα και να διαθέτει προστατευτική επένδυση ìε βαìβακερή 

πλάτη.   

Με ελάχιστα επίπεδα ìηχανικών αντοχών 2, 2, 4, 3, X 

Σήìανση: CE, Εικονόσηìο προστασία̋ από ìηχανικού̋ κινδύνου̋ και οι κωδικοί των ìηχανικών αντοχών 

Πρότυπα: ΕΝ 388 και EN420 

                   

Γάντια ελαστικά µία̋ χρήση̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 109, 112, 115, 118, 119, 122, 125, 128, 131, 133, 

215, 218, 220, 222, 224, 226, 297, 300, 303 και 305) 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευή̋ νιτρίλιο, χωρί̋ πούδρα. Σε συσκευασία των 100 τεìαχίων. 

Σήìανση: CE, προìηθευτή̋, κωδικό̋ προϊόντο̋, έτο̋ κατασκευή̋. 

Εικονόσηìα: προστασία από χηìικέ̋ ουσίε̋ και ìικροοργανισìού̋ 

Πρότυπα: EN ISO 374-1 και EN ISO 374-5 

 

Γάντια ìονωτικά ηλεκτρολόγου (Αφορά τα είδη ìε α/α 69, 178 και 272) 

Υλικό κατασκευή̋: Φυσικό Latex 
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Σελίδα 83 

Σήìανση: CE, 00, έτο̋ και ìήνα̋ κατασκευή̋. 

Πρότυπο: ΕΝ 60903 (κατηγορία R, C) 

 

Γάντια συγκολλητών (Αφορά τα είδη ìε α/α 70 και 179) 

Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασìένα από δέρìα. 

Σήìανση: CE 

Εικονόσηìο: προστασία από θερìότητα και από ìηχανικού̋ κινδύνου̋ 

Πρότυπα: ΕΝ 388 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 Type A 

 
Γυαλιά ανοικτού τύπου (Αφορά τα είδη ìε α/α 6, 71, 141, 150, 180, 233, 242 και 273) 

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά πολυανθρακικά ìονοìπλόκ. Βραχίονε̋ από νάιλον που επιδέχονται λυγίσìατο̋ 

και ρύθìιση̋. Άκρα τύπου σπάτουλα̋. Γέφυρα ìύτη̋ από ìαλακό TPE για περισσότερη άνεση. Πλευρική 

προστασία 

Πρότυπα: ΕΝ 166, ΕΝ 170 

 

Γυαλιά κλειστού τύπου (Αφορά τα είδη ìε α/α 72, 181 και 274) 

Χαρακτηριστικά: Οπτική κλάση 1, αντιχαρακτικά και αντιθαìβωτικά, ìε ελαστικό ιìάντα ìε δυνατότητα 

προσαρìογή̋. 

Σήìανση στο σκελετό: EN166 3 4 9 B 

Σήìανση στον φακό: 2C-1.2 U 1 B 9 K N  

Πρότυπα: ΕΝ 166 και EN 170 

 

Γυαλιά Προστασία̋ από ηλιακή ακτινοβολία (Αφορά τα είδη ìε α/α 24, 51, 74, 156, 248 και 275) 

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά πολυανθρακικά ìονοìπλόκ. Βραχίονε̋ από νάιλον που επιδέχονται λυγίσìατο̋ 

και ρύθìιση̋. Άκρα τύπου σπάτουλα̋. Γέφυρα ìύτη̋ από ìαλακό TPE για περισσότερη άνεση. Πλευρική 

προστασία 

Πρότυπα: ΕΝ 166, ΕΝ 172 

 

Γυαλιά ìάσκα συγκολλητή (Αφορά τα είδη ìε α/α 73 και 182)  

Χαρακτηριστικά: Με προστατευτική οθόνη που ανασηκώνεται. Σκελετό̋ από PVC. Με ελαστική ζώνη. 

Εσωτερικό̋ προσοφθάλìιο̋ από άχρωìο πολυανθρακικό υλικό. Άνω προσοφθάλìιο̋ από πολυανθρακικό 

βαθìίδα̋ 5 ìε προστατευτικό γυαλί από άχρωìο πολυανθρακικό υλικό. Αντιθαìβωτικά, αντιχαρακτικά 

και ìε φίλτρο UV400. 

Πρότυπο: EN 166 ατοìική προστασία οφθαλìού, EN 169 οφθαλìικά φίλτρα για την συγκόλληση και τι̋ 

συναφεί̋ τεχνικέ̋, EN 175 προστασία των οφθαλìών και του προσώπου για συγκολλήσει̋ και συναφεί̋ 

εργασίε̋. 

Επιγονατίδε̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 76, 184 και 277)  
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Σελίδα 84 

Χαρακτηριστικά: ìε πηχτή γέλη σιλικόνη̋ ώστε να προσαρìόζεται στο γόνατο, ìε ρυθìιζόìενου̋ ιìάντε̋. 

Πρότυπο: ΕΝ 14404 Τύπο̋ 2 Επίπεδο 1 

 

Εργαλεία ìονωτικά (Αφορά τα είδη ìε α/α 310, 311 και 312) 

1. Äοκιìαστικό κατσαβίδι 110V-240V, απλό ìικρού ìεγέθου̋, WITTE/SAS ή ισοδύναìο, ìε ìπροστινή λάìα 

από ατσάλι και εύρο̋ ìέτρηση̋ 110V-240V 

2. Äοκιìαστικό τάση̋ 90V-480V, Facom η ισοδύναìο, ìε φωτεινή ένδειξη και εύρο̋ ìέτρηση̋ τάση̋ 90V-

480V 

3. Σετ κατσαβίδια χειρό̋ έξι (6) τεìαχίων FACOM ή ισοδύναìο, ίσια: 2,5Χ75mm-3,5Χ75mm-4Χ100mm-

5,5Χ125mm. PZ 1X100mm-PZ 2Χ125mm. 

4. Τσιìπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικέ̋ εγκαταστάσει̋ KNIPEX ή ισοδύναìο, ìε έξι 

λειτουργίε̋, ìε λείε̋ επιφάνειε̋ συγκράτηση̋ στη ìύτη για σφίξιìο χωρί̋ ζηìιά των επιφανειών 

συγκράτηση̋, ειδική εξωτερική ακìή στη σιαγόνα, υποδοχέ̋ απογύìνωση̋ για αγωγού̋ 0,75-1,5 mm2 και 

2,5 mm2., ìε κόφτη καλωδίων ìε κόψει̋ ακριβεία̋, ìε crimpnest (φωλιά ρυτίδωση̋), ìε βιδωτή 

άρθρωση, χωρί̋ τζόγο κίνηση̋ τη̋ τσιìπίδα̋, ìε ειδικό εργαλειοχάλυβα εξαιρετική̋ ποιότητα̋. 

 

Ηìίκρανο ìε διάφανη προσωπίδα (γείσο) (Αφορά τα είδη ìε α/α 25, 157 και 249) 

Χαρακτηριστικά: Με διάφανη προσωπίδα (γείσο) που να παρέχει προστασία έναντι υγρών ουσιών, 

ιπτάìενων θραυσìάτων, ακτινοβολία UV και από ηλεκτρικό τόξο. Με αντοχή έναντι τριβή̋ και θάìβωση̋. 

Η διάφανη προσωπίδα (γείσο) θα πρέπει να προστατεύει όλο το πρόσωπο. Η προσαρìογή στο κεφάλι 

επιτυγχάνεται ìε ειδικό στήριγìα. 

Σήìανση στο διάφανο γείσο: 1, B, T, 3, 8, 9, KN 

Πρότυπο ΕΝ 166 

 

Καπέλο τύπου Base Ball (Αφορά τα είδη ìε α/α 7, 26, 35, 53, 77, 142, 158, 166, 185, 202, 234, 250 και 

258)  

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ 100% βαìβακερό, τουλάχιστον 150 gsm. Αυξοìείωση ìεγέθου̋ ìε 

velcro. Στο ìπροστινό ìέρο̋ θα έχει τυπωìένο την φάση ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ και πάνω από την φράση αυτή το 

σήìα του Äήìου Ιλίου. Σε χρώìα επιλογή̋ του Äήìου Ιλίου. 

 

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλληση̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 78, 188 και 278) 

Χαρακτηριστικά: Κράνο̋ για κάθε τύπο ηλεκτροσυγκόλληση̋ που απαιτεί ìια προστασία χρωìατισìού. 

Με ìηχανισìό που σφίγγει στο κεφάλι. Με οπτικού̋ δίσκου̋ που απορροφούν την ακτινοβολία των 

συγκολλήσεων. Να στηρίζεται στο κεφάλι. Ù̋ υλικό κατασκευή̋ να είναι το πολυπροπυλένιο ή ισοδύναìο. 

Πρότυπο: ΕΝ 166, ΕΝ 169 και EN 175 

Σήìανση: CE 
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Σελίδα 85 

Μάσκα ηìίσεω̋ προσώπου ìε φίλτρα Α1Ρ3 (Αφορά τα είδη ìε α/α 54, 79, 189 και 279) 

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασìένη από ανθεκτικό αλλά ìαλακό υλικό ìη αλλεργικό. Με ρυθìιζόìενο 

λουράκι. Εξοπλισìένη ìε ένα διπλό (βιδωτό) φίλτρο. Με θύρα ιδρώτα στο πρόσωπο. 

Σήìανση: Η ìάσκα θα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα τυπωìένα το CE, τον κατασκευαστή, κωδικό προϊόντο̋, 

έτο̋ κατασκευή̋. Το φίλτρο θα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα τυπωìένα την ηìεροìηνία λήξεω̋ φίλτρων και 

το χρωìατικό κωδικό φίλτρων. 

Πρότυπα: EN 140 για τη ìάσκα και EN 14387 για τα φίλτρα. 

 

Μάσκε̋ ìία̋ χρήση̋ (χειρουργικέ̋) (Αφορά τα είδη ìε α/α 110, 113, 116, 120, 123, 126, 130, 134, 216 

και 298) 

Ιατρική ìάσκα τύπου ΙΙR ìε ελαστικά θηλύκια αυτιών και ρυθìιζόìενο ρινικό έλασìα. Με αποδοτικότητα 

βακτηριακού φιλτραρίσìατο̋ (BFE) ìεγαλύτερη ή ίση του 98%. Σε συσκευασία των πενήντα (50) τεìαχίων. 

Πρότυπο: EN 14683. 

 

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου ìε φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Αφορά τα είδη ìε α/α 80 και 190) 

Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασìένη από ìαλακό θερìοπλαστικό ελαστικό πώìα προσώπου και να 

διαθέτει πανοραìική όψη και περιìετρική όραση τουλάχιστον 80% ορατότητα. Το εσωτερικό κοììάτι 

σιλικόνη̋ να είναι εξοπλισìένο ìε δύο βαλβίδε̋ εισπνοή̋ για τη ìείωση του θαìπώìατο̋. Με 

ρυθìιζόìενο ιìάντα στερέωση̋. Το φίλτρο θα είναι ΑΒΕΚ2 Ρ3. 

Σήìανση: Η ìάσκα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωìένα το CE, τον κατασκευαστή, κωδικό 

προϊόντο̋, έτο̋ κατασκευή̋, κωδικό̋ εργαστηρίου πιστοποίηση̋. Στο φίλτρο θα υπάρχει ηìεροìηνία 

λήξεω̋ και χρωìατικό̋ κωδικό̋. 

Πρότυπα: EN 136 Class 3 και EN 148-1 για τη ìάσκα και EN 14387 για τα φίλτρα 

 

Μπλουζάκι T-Shirt (Αφορά τα είδη ìε α/α 8, 17, 27, 36, 55, 81, 143, 151, 159, 167, 191, 203, 235, 243, 

251, 259 και 280) 

Μπλουζάκι ìακό, 100% βαìβακερό το οποίο θα φέρει θα φέρει στην πλάτη τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και 

στο επάνω εìπρό̋ αριστερό ìέρο̋ του το σήìα του Äήìου ìε τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ». Σε χρώìα 

επιλογή̋ του Äήìου Ιλίου. 

Μπουφάν parka αδιάβροχο (αφορά τα είδη ìε α/α 9, 15, 28, 56, 82, 144, 192, 236 και 281) 

ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

Χαρακτηριστικά: Το ìπουφάν θα είναι δύο τìηìάτων και ακολουθούν τι̋ προβλέψει̋ του EN343, κλάση 

3:3 σε ότι αφορά τι̋ ìηχανικέ̋ αντοχέ̋, την αντοχή στο πλύσιìο και τη σήìανση. Water penetration 3 -  

Water vapour resistance 3 

Υλικό κατασκευή̋: 100% polyester. 

Μεγέθη: S - 4XL  
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Σελίδα 86 

Εξωτερικό τìήìα: Τζάκετ στο ύψο̋ των γοφών. Θα έχει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιìοποιείται 

τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω µέρο̋ του ìπουφάν, θα κλείνει µε αìφίδροìο φερìουάρ και θα 

διαθέτει δύο εξωτερικέ̋ τσέπε̋ και ìία εσωτερικά. Θα είναι χρώìατο̋ κίτρινο ìε ìπλε µε ανακλαστικέ̋ 

ταινίε̋. Το εξωτερικό τìήìα θα φέρει το λογότυπο του ∆ήµου στην πλάτη µε λευκά γράµµατα σε 

διάσταση 5Χ30 εκατοστά και το σήìα του Äήìου ìε τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εìπρό̋ 

αριστερό ìέρο̋ του. 

Εσωτερικό τìήìα: Το εσωτερικό τìήìα χρώìατο̋ φθορίζον κίτρινο θα είναι προσθαφαιρούìενο του 

οποίου τα ìανίκια θα είναι αποσπώìενα και άλλου χρώìατο̋, ώστε να ìετατρέπεται σε γιλέκο. 

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20471, EN 343 και EN 20342   

Σήìανση: CE Κατασκευαστή̋, κωδικό̋ προϊόντο̋ 

Νιτσεράδα (ìπουφάν και παντελόνι) (Αφορά τα είδη ìε α/α 10, 16, 38, 57, 83, 145, 168, 204, 237 και 

260) 

Επάνω ìέρο̋ (ìπουφάν) 

Χαρακτηριστικά: Χρώìατο̋ κίτρινο. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιìοποιείται 

θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω ìέρο̋ του γιακά ο οποίο̋ θα είναι από ìαλακό fleece υλικό. Θα κλείνει 

ìε Velcro ή φερìουάρ, ή πρε̋ ìπουτόν και θα διαθέτει τέσσερι̋ (4) τσέπε̋ εξωτερικέ̋ και τρει̋ (3) 

εσωτερικέ̋ τουλάχιστον. Να υπάρχουν πάνω στο σακάκι τη̋ νιτσεράδα̋  ανακλαστικέ̋ ταινίε̋ retro 

reflective. Θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και το σήìα του Äήìου ìε τη φράση 

«ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εìπρό̋ αριστερό ìέρο̋ 

Πρότυπα: ΕΝ 20471 class 3 (υψηλή ορατότητα), EN 343 3 (αδιαβροχοποίηση) - 3 (διαπνοή). 

Κάτω ìέρο̋ (παντελόνι-overtrousers) 

Χαρακτηριστικά: Χρώìατο̋ κίτρινο. Υλικό κατασκευή̋ αδιάβροχο. Να υπάρχουν πάνω στο παντελόνι τη̋ 

νιτσεράδα̋  ανακλαστικέ̋ ταινίε̋ retro reflective. Από 100% πολυεστέρα. Με ελαστική ìέση. Με δύο 

τσέπε̋. 

Πρότυπα: ΕΝ 20471 class 1 (υψηλή ορατότητα), EN 343, 3 (αδιαβροχοποίηση) – 3 (διαπνοή)   

 

Παντελόνι εργασία̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 18, 29, 58, 84, 152, 160, 193, 244, 252 και 282) 

Παντελόνι από 100% βαìβάκι βάρου̋ κατ’ ελάχιστον 270 γραììαρίων/τì ìε τσέπε̋. Με ελαστική ζώνη 

ìέση̋. 

Πρότυπα: ΕΝ 13688 

 

Παπούτσια αντιολισθητικά (Αφορά τα είδη ìε α/α 39, 43, 59, 91, 96, 100, 105, 169, 198, 205, 209, 212, 

261, 288, 291 και 293)  

Χαρακτηριστικά: Χαìηλό παπούτσι από δέρìα ìε composite άκρο 200J. Με φόδρα από απορροφητικό 

υλικό. Με αντιδιατρητική composite σόλα. Σόλα: χυτή από καουτσούκ νιτριλίου. 

Σήìανση: CE   
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Πρότυπα:  EN ISO 20344 και ΕΝ ISO 20345, S1P HRO, SRC 

 

Παπούτσια αντιολισθητικά σαìπό (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 262)  

Χαρακτηριστικά: Χαìηλό αντιολισθητικό παπούτσι από υλικό ìε αντιβακτηριακέ̋ και αντιìυκητιακέ̋ 

ιδιότητε̋ ìε αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Σήìανση: CE   

Πρότυπα:  EN ISO 20347 και CEI EN 61340 ESD, (Safety Class: OB, A, E, SRC) 

 

Ποδιά σαìαράκι ìε λογότυπο (Αφορά τα είδη ìε α/α 40, 44, 97, 101, 106, 170, 206, 210, 211, 263, 292 

και 294) 

Χαρακτηριστικά: Ποδιά ìε ìία (1) τσέπη και ρυθìιζόìενο πλευρικό άνοιγìα για ìεγαλύτερη ευελιξία. Θα 

φέρει στην πλάτη και στο ìπροστινό ìέρο̋ του τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ». Σε χρώìα επιλογή̋ του Äήìου 

Ιλίου. 

 

Ποδιά συγκολλητών (Αφορά τα είδη ìε α/α 85 και 194) 

Ποδιά συγκολλητή ìε προστατευτικό στήθου̋. Πόρπη ρύθìιση̋ στο λαιìό. Λουρί από ραììένο δέρìα ìε 

πλαστική πόρπη. Από ìη επεξεργασìένο δέρìα ìόσχου.  

Πρότυπα: ΕΝ 340, EN 11611 

 

Προστατευτικά γάντια για δικυκλιστέ̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 307) 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα προστατευτικά γάντια ìε ìαλακό κέλυφο̋. Με προστατευτικά ìαξιλαράκια 

αρθρώσεων ώστε να υπάρχει προστασία από κρούσει̋.   

Πρότυπο ΕΝ 13594 

 

Προστατευτικό κράνο̋ για δικυκλιστέ̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 308) 

Χαρακτηριστικά: Να παρέχει άνεση κατά τη χρήση. Με διαπνέουσα και υποαλλεργική επένδυση υψηλή̋ 

άνεση̋ η οποία θα είναι αφαιρούìενη ώστε να ìπορεί να πλένεται. Η ζελατίνα να είναι αντιχαρακτική ìε 

προστασία από UV ìε δυνατότητα ταχεία̋ απελευθέρωση̋ (quick release system). Να συìπεριλαìβάνεται 

αντιθαìβωτική ζελατίνα. 

Πρότυπο: ECE 22.05 (κέλυφο̋) 

 

Προστατευτικό ìπουφάν για δικυκλιστέ̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 309) 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο προστατευτικό ìπουφάν για δικυκλιστέ̋. Με αποσπώìενη θερìική 

επένδυση. Με προστατευτικά στου̋ ώìου̋, αγκώνε̋ και πλάτη. Με ρυθìιστικό λουράκι ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα προσαρìογή̋. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο εξωτερικέ̋ τσέπε̋. Να διαθέτει και εσωτερικέ̋ 

τσέπε̋. Με προστατευτικά σε ώìου̋ και αγκώνε̋. Επίση̋ να συìπεριλαìβάνεται και προστατευτικό τη̋ 

πλάτη̋.  

Πρότυπο για ìπουφάν: ΕΝ 17092-4 (class A) 
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Πρότυπο για προστατευτικό πλάτη̋: ΕΝ 1621-2 (level 2) 

 

Προστατευτικό καπέλο ασφαλεία̋ τύπου Baseball (Αφορά τα είδη ìε α/α 86, 186 και 283) 

Χαρακτηριστικά: Προστατευτικό καπέλο ασφαλεία̋ ìε γείσο. Με διχτυωτό πάνελ αερισìού κυρίω̋ στο 

πίσω ìέρο̋. Με εσωτερικό περίβληìα ABS το οποίο θα διαθέτει οπέ̋ εξαερισìού. Ρυθìιζόìενο ìέγεθο̋ 

ìε χρατ̋. Σε κίτρινο χρώìα. 

Σήìανση: CE 

Πρότυπα: ΕΝ 812 

 

Προστατευτικό Κράνο̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 87, 187 και 284) 

Χαρακτηριστικά: Κράνο̋ εργοταξίου ìε επεξεργασία κατά τη̋ υπεριώδου̋ ακτινοβολία̋. Με 6 έω̋ 9 

σηìεία στήριξη̋ και ìε ηλεκτρική ìόνωση έω̋ 1000 VAC ή 1500 VCC 

Σήìανση: CE 

Πρότυπα: ΕΝ 397, EN 50365 

 

Ρόìπα υφασìάτινη λευκού χρώìατο̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 264) 

Ρόìπα υφασìάτινη λευκού χρώìατο̋ ìε δύο τσέπε̋ (ìία σε κάθε πλευρά) και ìία στο στήθο̋. Σύνθεση: 

κατά ìέγιστο 65% πολυέστερ και τουλάχιστον 35% βαìβάκι 240 γραììαρίων τουλάχιστον. 

 

Σακάκι ìαγείρων (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 92) 

Σακάκι ìαγείρων ìαύρου χρώìατο̋. Με γιακά τύπου ìανδαρίνου (ΜΑΟ) και τουλάχιστον ìία τσέπη. 

Σύνθεση: κατά ìέγιστο 65% πολυέστερ και τουλάχιστον 35% βαìβάκι. 

 

Σκούφο̋ ìαγείρων (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 93) 

Σκούφο̋ ìαγείρων ìε Velcro στο πίσω ìέρο̋ για καλύτερη εφαρìογή. Χρώìα: Μαύρο. Σύνθεση: κατά 

ìέγιστο 65% πολυέστερ και τουλάχιστον 35% βαìβάκι. 

 

Στολή προστασία̋ από χηìικά (Αφορά τα είδη ìε α/α 30, 161, 195, 253 και 285) 

Χαρακτηριστικά: Ολόσωìη στολή ìε ελαστική κουκούλα και λάστιχο στου̋ αστραγάλου̋, ìανσέτε̋ και 

στη ìέση. Με αìφίδροìο φερìουάρ στο ìπροστινό ìέρο̋, αντιστατικό. Με προστασία από χηìικέ̋ 

ουσίε̋, «5» για προστασία από στερεά σωìατίδια και «6» από πιτσίλισìα χηìικών ουσιών.  

Σήìανση: CE, κωδικοί 5 και 6 

Πρότυπα: ΕΝ13034 Type 6B, ΕΝ13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 

 

Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή ΚΝ95 (Αφορά τα είδη ìε α/α 107, 111, 114, 117, 121, 124, 127, 129, 132, 135, 213, 

214, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 295, 296, 299, 301, 302, 304 και 306) 

Μάσκα FFP (=Filtering Face piece) ìε επίπεδο προστασία̋ 2 (FFP2) ή ìάσκα ΚΝ95, ìε ελαστικά θηλύκια 

αυτιών. Η ìάσκα θα καλύπτει ìύτη, στόìα και πιγούνι. Από συνθετικό υλικό. 
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Πρότυπο: EN 149 

Για το προ̋ προìήθεια είδο̋ Φιλτρόìασκε̋ FFP2 ή ΚΝ95 οι υποψήφιοι οικονοìικοί φορεί̋ θα 

υποβάλλουν προσφορά για ένα είδο̋, είτε FFP2 είτε ΚΝ95 

 

Φιλτρόìασκε̋ FFP3 (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 108) 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα FFP ìε επίπεδο προστασία̋ 3, ìε ιìάντε̋ προσαρìογή̋.. 

Σήìανση: Η ìάσκα θα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα τυπωìένα τα εξή̋: CE, FF (=Filtering Face piece), P3, 

κωδικό̋ προϊόντο̋. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

 

Φόρìα εργασία̋ ìε τιράντε̋ και ανακλαστική ταινία (Αφορά τα είδη ìε α/α 11, 60, 88, 146, 196, 238 

και 286) 

Με τιράντε̋ ìε σύνθεση 100% βαìβάκι βάρου̋ τουλάχιστον 270 γρì, ìε λάστιχο στην περιοχή τη̋ ìέση̋ 

και τουλάχιστον ìία τσέπη. Με ανακλαστική ταινία. 

Θα φέρει το σήìα του Äήìου ìε τη φράση «ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εìπρό̋ αριστερό ìέρο̋.  

Σήìανση: CE, Προìηθευτή̋ και κωδικό̋ προϊόντο̋ 

Πρότυπα: EN ISO 13688 

 

Ùτοασπίδε̋ (Αφορά τα είδη ìε α/α 89, 197 και 287) 

Χαρακτηριστικά: Αντιθορυβικό κράνο̋ ìε ωτοασπίδε̋ πολυστυρενίου και συνθετικό αφρό. Μαξιλαράκια 

χαìηλή̋ πίεση̋. Τόξο ABS ρυθìιζόìενο σε ύψο̋. Με δυνατότητα προσαρìογή̋.  

Πρότυπα: ΕΝ 352-1. 

 

Ùτοασπίδε̋ (Αφορά το είδο̋ ìε α/α 31) 

Χαρακτηριστικά: Ùτοασπίδε̋ ìε επενδυìένο στήριγìα κεφαλή̋ ìε ìαλακά ìαξιλαράκια για υψηλή 

άνεση, πτυσσόìενο. 

Πρότυπα: EN 352, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13) (έω̋ 104 dB(A)). 

 

Ο ανάδοχο̋ θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα πραγìατοποιείται ìακροσκοπικό̋ πρακτικό̋ έλεγχο̋ τόσο 

από την Επιτροπή Παραλαβή̋ και Παρακολούθηση̋ όσο και από το σύνολο των Υπηρεσιών του Äήìου 

Ιλίου ìέσω τη̋ καθηìερινή̋ χρήση̋ των ειδών, προκειìένου να εξακριβωθεί η συìφωνία του̋ ìε τι̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋ και για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των 

ειδών. 

 

 

Άρθρο 7 

 Τόπο̋, Χρόνο̋  και Τρόπο̋ Παράδοση̋ 
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Η διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋, είναι: 

Α) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την ανάρτηση του σχετικού συìφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. για συìβάσει̋ ίσε̋ 

ή ìεγαλύτερε̋ των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ 

τιìέ̋ 

Β) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ ανάθεση̋ στον ανάδοχο για συìβάσει̋ 

κάτω των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ τιìέ̋. 

 

Η παράδοση θα γίνεται ìε ευθύνη, ìέριìνα και δαπάνη του Αναδόχου στου̋ χώρου̋ που θα οριστούν 

από τι̋ αντίστοιχε̋ Υπηρεσίε̋ του Äήìου Ιλίου. Η παράδοση των ειδών ìπορεί να γίνει άπαξ ή 

τìηìατικά κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋. 

 

Η παρακολούθηση τη̋ προìήθεια̋ των ειδών, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και το καλώ̋ και ορθώ̋ εκδιδόìενο τιìολόγιο θα γίνονται ìε ευθύνη των αρìοδίων οργάνων 

των Υπηρεσιών για λογαριασìό των οποίων εκτελείται η συγκεκριìένη προìήθεια. 

 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρήσει πιστά του̋ όρου̋ τη̋ σύìβαση̋, να προìηθευτεί εγκαίρω̋ τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα ìέτρα ώστε να είναι συνεπή̋ στι̋ υποχρεώσει̋ του. 

  

Τα έξοδα προετοιìασία̋, ìεταφορά̋ και παράδοση̋ των προ̋ προìήθεια ειδών στου̋ τόπου̋ 

παράδοση̋, θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προìηθευτή υπέρ του οποίου θα 

κατακυρωθεί η προìήθεια.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Από τι̋ 2-5-2019, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ συντάσσουν το ΕΕΕΣ ìε τη χρήση  τη̋ νέα̋ ηλεκτρονική̋ 

υπηρεσία̋ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονική̋ σύνταξη̋ και διαχείριση̋ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιìη στη Äιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗÄΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 

περιεχόìενο του αρχείου, είτε ενσωìατώνεται στο κείìενο τη̋ διακήρυξη̋, είτε, ω̋ αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραììένο, αναρτάται ξεχωριστά ω̋ αναπόσπαστο ìέρο̋ αυτή̋. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοìικών φορέων προκειìένου να συντάξουν ìέσω τη̋ υπηρεσία̋ 

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση του̋]. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλε̋ 'ηλώσει̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥπόδειγDα Τεχνική̋ Προσφορά̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - ΥπόδειγDα  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥπόδειγDα ΟικονοDική̋ Προσφορά̋  

 

1η ΟΜΑ'Α: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ ΜονίDων, Ι'ΑΧ, Ι'ΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 24%) 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΣχεδιασDού, αποκοDιδή̋ ΑπορριDDάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ 'ιεύθυνση̋ 
'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

1 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 170     35113440-5 

2 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

85     18832000-0 

3 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

82     18832000-0 

4 Γάντια δερ3ατοπάνινα  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

656     18141000-9 

5 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο  

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

656     18141000-9 

6 Γυαλιά ανοικτού τύπου τε3άχιο 82     18143000-3 

7 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 82     18130000-9 

8 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 340     18130000-9 

9 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 85     18130000-9 

10 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 164     18221000-4 

11 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 255     18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋     

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ 
ΑπορριDDάτων και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

12 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 50     35113440-5 

13 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

63     18832000-0 

14 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

50     18141000-9 

15 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 35     18130000-9 

16 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 33     18221000-4 

17 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 60     18130000-9 

18 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 60     18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     
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Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

19 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 39     35113440-5 

20 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

39     18832000-0 

21 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

38     18141000-9 

22 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

250     18141000-9 

23 
Γάντια προστασία̋ από 
αλυσοπρίονο 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

20     18141000-9 

24 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 39     18143000-3 

25 
Η3ίκρανο 3ε διάφανη 
προσωπίδα 

τε3άχιο 20     18143000-3 

26 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 39     18130000-9 

27 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 78     18130000-9 

28 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 39     18130000-9 

29 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 78     18130000-9 

30 
Στολή προστασία̋ από 
χη3ικά 

τε3άχιο 360     18130000-9 

31 ]τοαπσίδε̋ τε3άχιο 5     18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋/Κ.Α.Ε.: 
15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

32 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 13     35113440-5 

33 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

13     18832000-0 

34 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

160     18141000-9 
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35 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 13     18130000-9 

36 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 26     18130000-9 

37 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

16     18221000-4 

38 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο 13     18221000-4 

39 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

16     18832000-0 

40 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 16     18130000-9 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

              

Ε΄  ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 
(εργαζόDενου̋ στην καθαριότητα σχολικών Dονάδων - ΣΟΧ)/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

41 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

700     18141000-9 

42 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

70     18832000-0 

43 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

70     18832000-0 

44 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 70     18130000-9 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ηDοτικό ΚοιDητήριο/Κ.Α.Ε.: 45.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

45 Αδιάβροχη ποδιά τε3άχιο 6     18130000-9 

46 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 12     35113440-5 

47 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

7     18832000-0 

48 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

7     18832000-0 

49 Γάντια από PVC 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

12     18141000-9 
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50 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18141000-9 

51 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 10     18143000-3 

52 &ερ3ατοπάνινα γάντια 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

300     18141000-9 

53 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 10     18130000-9 

54 
Μάσκα η3ίσεω̋ 
προσώπου 3ε φίλτρα 
Α1Ρ3 

τε3άχιο 15     18143000-3 

55 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 20     18130000-9 

56 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 7     18130000-9 

57 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 7     18221000-4 

58 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 10     18130000-9 

59 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18832000-0 

60 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 7     18130000-9 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

61 
Ανακλαστικό γιλέκο για 
ηλεκτρολόγου̋ 

τε3άχιο 20     35113440-5 

62 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 75     35113440-5 

63 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

21     18832000-0 

64 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 
ηλεκτρολογικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18832000-0 

65 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

17     18221000-4 

66 Γάντια από PVC 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

36     18141000-9 

67 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

10     18141000-9 

68 Γάντια αφρού νιτριλίου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

132     18141000-9 

69 
Γάντια 3ονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

1     18141000-9 
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70 Γάντια συγκολλητών 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

9     18141000-9 

71 Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

12     18143000-3 

72 
Γυαλιά κλειστού τύπου, 
goggles 

τε3άχιο 3     18143000-3 

73 
Γυαλιά - 3άσκα 
συγκολλητή 

τε3άχιο 7     18143000-3 

74 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 9     18143000-3 

75 &ερ3ατοπάνινα γάντια 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

188     18141000-9 

76 Επιγονατίδε̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18143000-3 

77 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 25     18130000-9 

78 
Μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλληση̋ 

τε3άχιο 4     18143000-3 

79 
Μάσκα η3ίσεω̋ 3ε 
φίλτρα Α1Ρ3 

τε3άχιο 38     18143000-3 

80 
Μάσκα ολοκλήρου 
προσώπου 3ε φίλτρα 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τε3άχιο 2     18143000-3 

81 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 44     18130000-9 

82 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 25     18130000-9 

83 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 17     18221000-4 

84 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 38     18130000-9 

85 Ποδιά συγκολλητών τε3άχιο 3     18130000-9 

86 
Προστατευτικό καπέλο 
ασφαλεία̋ τύπου 
Baseball 

τε3άχιο 10     18143000-3 

87 Προστατευτικό κράνο̋ τε3άχιο 4     18143000-3 

88 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 19     18130000-9 

89 ]τοασπίδε̋ τε3άχιο 15     18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0004 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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90 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

26     18832000-0 

91 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

36     18832000-0 

92 Σακάκι 3αγείρων τε3άχιο 10     18130000-9 

93 Σκούφο̋ 3αγείρων τε3άχιο 20     18130000-9 

Σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

              

Θ'  ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

94 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18141000-9 

95 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

96 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

97 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 2     18130000-9 

Σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     

              

Ι΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 10.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

98 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

36     18141000-9 

99 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

6     18832000-0 

100 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

6     18832000-0 

101 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 6     18130000-9 

Σύνολο Ι΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Ι΄ υποοDάδα̋     

              

ΙΑ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Περιβάλλοντο̋/Κ.Α.Ε.: 35.6061 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

102 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 2     35113440-5 

103 Άρβυλα Ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

104 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

Σύνολο ΙΑ΄  υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο ΙΑ΄ υποοDάδα̋     

              

ΙΒ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση ΠολιτισDού/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

105 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

1     18832000-0 

106 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 1     18130000-9 

Σύνολο ΙΒ΄  υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο ΙΒ΄ υποοDάδα̋     

              

Σύνολο 1η̋ ΟDάδα̋     

Σύνολο Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό Σύνολο 1η̋ ΟDάδα̋     

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

2η ΟΜΑ'Α: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ ΜονίDων, Ι'ΑΧ, Ι'ΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 6%) 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΣχεδιασDού, αποκοDιδή̋ ΑπορριDDάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ 'ιεύθυνση̋ 
'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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107 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 4.000     18143000-3 

108 Φιλτρό3ασκε̋ FFP3 τε3άχιο 4.000     18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋     

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

109 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18424300-0 

110 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18143000-3 

111 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 2.000     18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋/Κ.Α.Ε.: 
15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

112 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18424300-0 

113 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

116     18143000-3 

114 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 1160     18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

              

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 
(εργαζόDενου̋ στην καθαριότητα σχολικών Dονάδων - ΣΟΧ)/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0002 
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Σελίδα 99 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

115 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

συσκευασία 280     18424300-0 

116 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

συσκευασία 280     18143000-3 

117 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

2500     18143000-3 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ηDοτικό ΚοιDητήριο/Κ.Α.Ε.: 45.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

118 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

10     18424300-0 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

119 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

10     18424300-0 

120 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

200     18143000-3 

121 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 600     18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0004 
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Σελίδα 100 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

122 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

420     18424300-0 

123 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

10     18143000-3 

124 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 12.040     18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0002 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

125 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων  

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

66     18424300-0 

126 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

324     18143000-3 

127 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 440     18143000-3 

Σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

              

Θ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Είδη Dε Φ.Π.Α. 6% για την 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 10.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

128 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

120     18424300-0 

129 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 900     18143000-3 

Σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     
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Σελίδα 101 

Ι΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Περιβάλλοντο̋/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

130 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

22     18143000-3 

Σύνολο Ι΄  υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Ι΄ υποοDάδα̋     

              

ΙΑ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Είδη Dε Φ.Π.Α. 6% για την 'ιεύθυνση ΠολιτισDού/Κ.Α.Ε.: 15.6061.0001 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

131 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

5     18424300-0 

132 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 250     18143000-3 

Σύνολο ΙΑ΄  υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο ΙΑ΄ υποοDάδα̋     

              

ΙΒ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα 'ηDοτική̋ ΑστυνοDία̋/Κ.Α.Ε.: 50.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

133 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

7     18424300-0 

134 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

60     18143000-3 

135 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 320     18143000-3 

Σύνολο ΙΒ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α.6 %     

Γενικό σύνολο ΙΒ΄ υποοDάδα̋     

              

Σύνολο 2η̋ ΟDάδα̋     

Σύνολο Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό Σύνολο 2η̋ ΟDάδα̋     
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Σελίδα 102 

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

3η ΟDάδα: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ απασχόληση̋ 
Dακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη Dε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΣχεδιασDού, αποκοDιδή̋ ΑπορριDDάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ 'ιεύθυνση̋ 
'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

136 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 86     35113440-5 

137 Άρβυλα ασφαλεία̋  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

43     18832000-0 

138 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

43     18832000-0 

139 Γάντια δερ3ατοπάνινα  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

344     18141000-9 

140 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο  

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

344     18141000-9 

141 Γυαλιά ανοικτού τύπου  τε3άχιο 43     18143000-3 

142 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 43     18130000-9 

143 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 172     18130000-9 

144 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 43     18130000-9 

145 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 86     18221000-4 

146 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 129     18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ 
ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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Σελίδα 103 

(€) 

147 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 2     35113440-5 

148 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

149 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

32     18141000-9 

150 Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18143000-3 

151 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 2     18130000-9 

152 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 2     18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

153 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 10     35113440-5 

154 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

10     18832000-0 

155 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

30     18141000-9 

156 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 10     18143000-3 

157 
Η3ίκρανο 3ε διάφανη 
προσωπίδα 

τε3άχιο 5     18143000-3 

158 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 10     18441000-2 

159 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 10     18130000-9 

160 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 10     18130000-9 

161 
Στολή προστασία̋ από 
χη3ικά 

τε3άχιο 30     18130000-9 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

              

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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Σελίδα 104 

(€) 

162 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 8     35113440-5 

163 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

8     18832000-0 

164 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

12     18832000-0 

165 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

110     18141000-9 

166 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 16     18130000-9 

167 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 16     18130000-9 

168 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο 8     18221000-4 

169 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

12     18832000-0 

170 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 12     18130000-9 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

171 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 144     35113440-5 

172 
Ανακλαστικό γιλέκο για 
ηλεκτρολόγου̋ 

τε3άχιο 8     35113440-5 

173 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18832000-0 

174 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 
ηλεκτρολογικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18832000-0 

175 Γάντια από PVC 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18141000-9 

176 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

156     18141000-9 

177 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18141000-9 

178 
Γάντια 3ονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

8     18141000-9 

179 Γάντια συγκολλητών 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

48     18141000-9 

180 Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18143000-3 
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181 
Γυαλιά κλειστού τύπου, 
goggles 

τε3άχιο 7     18143000-3 

182 
Γυαλιά - 3άσκα 
συγκολλητή 

τε3άχιο 4     18143000-3 

183 &ερ3ατοπάνινα γάντια 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

240     18141000-9 

184 Επιγονατίδε̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

19     18143000-3 

185 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 1     18130000-9 

186 
Προστατευτικό καπέλο 
ασφαλεία̋ τύπου 
Baseball 

τε3άχιο 20     18143000-3 

187 Προστατευτικό κράνο̋ τε3άχιο 5     18143000-3 

188 
Μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλληση̋ 

τε3άχιο 1     18143000-3 

189 
Μάσκα η3ίσεω̋ 3ε 
φίλτρα Α1Ρ3 

τε3άχιο 6     18143000-3 

190 
Μάσκα ολοκλήρου 
προσώπου 3ε φίλτρα 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τε3άχιο 4     18143000-3 

191 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 36     18130000-9 

192 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 4     18130000-9 

193 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 18     18130000-9 

194 Ποδιά συγκολλητών τε3άχιο 4     18130000-9 

195 
Στολή προστασία̋ από 
χη3ικά 

τε3άχιο 72     1813000-9 

196 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 10     18130000-9 

197 ]τοασπίδε̋ τε3άχιο 5     18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

              

ΣΤ΄ ΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

198 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

1     18832000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     
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Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

199 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

1     18832000-0 

200 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

10     18832000-0 

201 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

20     18141000-9 

202 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 1     18130000-9 

203 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 1     18130000-9 

204 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 2     18221000-4 

205 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο (σετ) 10     18832000-0 

206 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 10     18130000-9 

Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

207 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18832000-0 

208 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18141000-9 

209 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18832000-0 

210 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 4     18130000-9 

Σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

              

Θ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση ΠολιτισDού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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211 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 3     18130000-9 

212 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

3     18832000-0 

Σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό σύνολο Θ΄ υποοDάδα̋     

              

Σύνολο 3η̋ ΟDάδα̋     

Σύνολο Φ.Π.Α. 24%     

Γενικό Σύνολο 3η̋ ΟDάδα̋     

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

4η ΟDάδα: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ απασχόληση̋ 
Dακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη Dε Φ.Π.Α. 6%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ 
ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

213 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 300     18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

214 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

460     18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     
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Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋     

              

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

215 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

50     18424300-0 

216 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18143000-3 

217 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 800     18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋     

              

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

218 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

96     18424300-0 

219 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 2.700     18143000-3 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋     

              

Ε΄ ΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

220 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

5     18424300-0 

221 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 10     18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     
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ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

222 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων  

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

60     18424300-0 

223 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 400     18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋     

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

224 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18424300-0 

225 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 600     18143000-3 

Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋     

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση ΠολιτισDού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

226 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

5     18424300-0 

227 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 300     18143000-3 

Σύνολο Η΄  υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό σύνολο Η΄ υποοDάδα̋     

              

Σύνολο 4η̋ ΟDάδα̋     

Σύνολο Φ.Π.Α. 6%     

Γενικό Σύνολο 4η̋ ΟDάδα̋     
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Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

5η ΟDάδα: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ κοινωφελού̋ 
απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.'. (Είδη Dε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΣχεδιασDού, αποκοDιδή̋ ΑπορριDDάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ 'ιεύθυνση̋ 
'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

228 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 54     35113440-5 

229 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

27     18832000-0 

230 
Γαλότσε̋ τύπου 
Wellington 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

27     18832000-0 

231 Γάντια δερ3ατοπάνινα  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

216     18141000-9 

232 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο  

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

216     18141000-9 

233 Γυαλιά ανοικτού τύπου τε3άχιο 27     18143000-3 

234 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 27     18130000-9 

235 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 108     18130000-9 

236 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 27     18130000-9 

237 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο (σετ) 54     18221000-4 

238 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 81     18130000-9 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ 
ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 
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(€) 

239 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 5     35113440-5 

240 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18832000-0 

241 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

16     18141000-9 

242 Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18143000-3 

243 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 5     18130000-9 

244 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 5     18130000-9 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

245 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 20     35113440-5 

246 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

20     18832000-0 

247 Γάντια δερ3άτινα 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

60     18141000-9 

248 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 20     18143000-3 

249 
Η3ίκρανο 3ε διάφανη 
προσωπίδα 

τε3άχιο 5     18143000-3 

250 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 20     18130000-9 

251 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 20     18130000-9 

252 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 20     18130000-9 

253 
Στολή προστασία̋ από 
χη3ικά 

τε3άχιο 40     1813000-9 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

254 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 7     35113440-5 

255 Άρβυλα Ασφαλεία̋  
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

7     18832000-0 

256 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

6     18221000-4 

257 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

96     18141000-9 

258 Καπέλο τύπου Baseball τε3άχιο 7     18130000-9 

259 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 14     18130000-9 

260 
Νιτσεράδα (3πουφάν και 
παντελόνι) 

τε3άχιο 7     18221000-4 

261 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

6     18832000-0 

262 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά τύπου 
Σα3πό 

τε3άχιο 1     18832000-0 

263 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 12     18130000-9 

264 
Ρό3πα υφασ3άτινη 
λευκού χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 2     18130000-9 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

265 
Ανακλαστικό γιλέκο για 
ηλεκτρολόγου̋ 

τε3άχιο 3     35113440-5 

266 Ανακλαστικό γιλέκο  τε3άχιο 62     35113440-5 

267 Άρβυλα ασφαλεία̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

15     18832000-0 

268 
Άρβυλα ασφαλεία̋ 
ηλεκτρολογικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

5     18832000-0 

269 Γάντια από PVC 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

8     18141000-9 

270 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

22     18141000-9 

271 
Γάντια από ύφασ3α και 
νιτρίλιο 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

8     18141000-9 
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272 
Γάντια 3ονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

3     18141000-9 

273 Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

1     18143000-3 

274 
Γυαλιά κλειστού τύπου, 
goggles 

τε3άχιο 2     18143000-3 

275 
Γυαλιά προστασία̋ από 
ηλιακή ακτινοβολία 

τε3άχιο 3     18143000-3 

276 &ερ3ατοπάνινα γάντια 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

136     18141000-9 

277 Επιγονατίδε̋ 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

12     18143000-3 

278 
Μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλληση̋ 

τε3άχιο 1     18143000-3 

279 
Μάσκα η3ίσεω̋ 3ε 
φίλτρα Α1Ρ3 

τε3άχιο 2     18143000-3 

280 Μπλουζάκι τύπου T-Shirt  τε3άχιο 24     18130000-9 

281 
Μπουφάν parka 
αδιάβροχο  

τε3άχιο 3     18130000-9 

282 Παντελόνι εργασία̋ τε3άχιο 12     18130000-9 

283 
Προστατευτικό κράνο̋ 
ασφαλεία̋ τύπου 
Baseball 

τε3άχιο 5     18143000-3 

284 Προστατευτικό κράνο̋ τε3άχιο 12     18143000-3 

285 
Στολή προστασία̋ από 
χη3ικά 

τε3άχιο 16     18130000-9 

286 
Φόρ3α εργασία̋ 3ε 
τιράντε̋, 3ε ανακλαστική 
ταινία  

τε3άχιο 2     18130000-9 

287 ]τοασπίδε̋ τε3άχιο 3     18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋     

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋   
  

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

288 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

6     18832000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋   
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Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

289 
Γαλότσα κνή3η̋, λευκού 
χρώ3ατο̋ 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18832000-0 

290 Γάντια από νιτρίλιο 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

24     18141000-9 

291 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

4     18832000-0 

292 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 4     18130000-9 

Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋   
  

              

Η΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση ΠολιτισDού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

293 
Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

2     18832000-0 

294 
Ποδιά σα3αράκι 3ε 
λογότυπο 

τε3άχιο 2     18130000-9 

Σύνολο Η΄  υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Η΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Σύνολο 5η̋ ΟDάδα̋   
  

Σύνολο Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό Σύνολο 5η̋ ΟDάδα̋   
  

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

            
  

            
  

          Υπογραφή 
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6η ΟDάδα: Μέσα ΑτοDική̋ Προστασία̋ για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ κοινωφελού̋ 
απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.'. (Είδη Dε Φ.Π.Α. 6%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα ΕφαρDογών Πρασίνου τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων και 
Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

295 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

1.600     18143000-3 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

              

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ 
ΑπορριDDάτων και Πρασίνου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

296 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 800     18143000-3 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Αυτοτελέ̋ ΤDήDα ΑθλητισDού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και 'ια Βίου Μάθηση̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

297 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

21     18424300-0 

298 

Μάσκε̋ 3ία̋ χρήση̋ 
(χειρουργικέ̋), σε 
συσκευασία των 50 
τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

42     18143000-3 

299 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 448     18143000-3 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

'΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

300 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

24     18424300-0 

301 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 1.450     18143000-3 

Σύνολο '΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο '΄ υποοDάδα̋   
  

              

Ε΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση Προσχολική̋ Αγωγή̋ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

302 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 40     18143000-3 

Σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Ε΄ υποοDάδα̋   
  

              

ΣΤ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση 'ιοικητικών Υπηρεσιών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

303 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

80     18424300-0 

304 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 600     18143000-3 

Σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποοDάδα̋   
  

              

Ζ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: 'ιεύθυνση ΠολιτισDού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

305 
Γάντια ελαστικά 3ία̋ 
χρήση̋, σε συσκευασία 
των 100 τε3αχίων 

τε3άχιο 
(συσκευασία) 

5     18424300-0 

306 
Φιλτρό3ασκε̋ FFP2 ή 
ΚΝ95 

τε3άχιο 100     18143000-3 
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Σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό σύνολο Ζ΄ υποοDάδα̋   
  

              

Σύνολο 6η̋ ΟDάδα̋   
  

Σύνολο Φ.Π.Α. 6%   
  

Γενικό Σύνολο 6η̋ ΟDάδα̋   
  

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

            
  

            
  

          Υπογραφή 

            
  

7η ΟΜΑ'Α: ΤDήDα 'ιαχείριση̋ και Συντήρηση̋ οχηDάτων τη̋ 'ιεύθυνση̋ 'ιαχείριση̋ ΑπορριDDάτων 
και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστέ̋)/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

307 Προστατευτικά γάντια 
τε3άχιο 
(ζεύγο̋) 

10     

18130000-9 308 Προστατευτικό κράνο̋ τε3άχιο 10     

309 Προστατευτικό 3πουφάν τε3άχιο 10     

Σύνολο 7η̋ οDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο 7η̋ οDάδα̋   
  

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

            
  

            
  

          Υπογραφή 

            
  

            
  

            
  

8η ΟΜΑ'Α: Μονωτικά εργαλεία 
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Α΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Μονωτικά εργαλεία για την 'ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών DονίDων, Ι'ΑΧ, Ι'ΟΧ, 
ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

310 Μονωτικά εργαλεία 
τε3άχιο 
(σειρά) 

4     31650000-7 

Σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Α΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Β΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Μονωτικά εργαλεία για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ απασχόληση̋ 
Dακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών (Είδη Dε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0010 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

311 Μονωτικά εργαλεία 
τε3άχιο 
(σειρά) 

3     31650000-7 

Σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Β΄ υποοDάδα̋   
  

            
  

Γ΄ ΥΠΟΟΜΑ'Α: Μονωτικά εργαλεία για του̋ εργαζόDενου̋ του προγράDDατο̋ Κοινωφελού̋ 
Απασχόληση̋ Ο.Α.Ε.'. (Είδη Dε Φ.Π.Α. 24%)/Κ.Α.Ε.: 30.6063.0003 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

ΤιDή 
Dονάδα̋ 

(€) 

Συνολική 
ΤιDή (€) 

CPV 

312 Μονωτικά εργαλεία 
τε3άχιο 
(σειρά) 

3     31650000-7 

Σύνολο Γ΄ υποοDάδα̋   
  

Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο Γ΄  υποοDάδα̋   
  

            
  

Σύνολο 8η̋ οDάδα̋   
  

Σύνολο Φ.Π.Α. 24%   
  

Γενικό σύνολο 8η̋ οDάδα̋   
  

Έλαβα γνώση και αποδέχο3αι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισ3ού 

          ……., ……../……/2022 

              

              

              

          Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥποδείγDατα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟÄΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότη̋ (Πλήρη̋ επωνυìία Πιστωτικού Ιδρύìατο̋ ……………………………. / (Τ.Μ.Ε.Ä.Ε.) 

Ηìεροìηνία έκδοση̋: …………………………….. 

Προ̋: ÄΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, ÄΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚÙΝ ΥΠΗΡΕΣΙÙΝ 

Εγγύηση ìα̋ υπ’ αριθì. …………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουìε την τιìή να σα̋ γνωρίσουìε ότι εγγυόìαστε ìε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούìενοι του δικαιώìατο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋  

ìέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοìατεπώνυìο, πατρώνυìο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοìικού προσώπου]: (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

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

(iii) [σε περίπτωση ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νοìικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..  

ατοìικά και για κάθε ìία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων ìεταξύ του̋, εκ τη̋ 

ιδιότητά̋ του̋ ω̋ ìελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋,  

για τη συììετοχή του/τη̋/του̋ σύìφωνα ìε την (αριθìό/ηìεροìηνία) ..................... Äιακήρυξη του Äήìου 

Ιλίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση τη̋ σύìβαση̋: Προìήθεια Μέσων Ατοìική̋ 

Προστασία̋ 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει ìόνο τι̋ από τη συììετοχή στην ανωτέρω απορρέουσε̋ υποχρεώσει̋ 

του/τη̋ (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύο̋ τη̋. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή ìερικά χωρί̋ καìία από ìέρου̋ 

ìα̋ αντίρρηση, αìφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιìο ή ìη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ ìέσα 

σε πέντε ηìέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει ìέχρι και την …………………………………………………... 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλο̋ χαρτοσήìου. 

Αποδεχόìαστε να παρατείνοìε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση τη̋ προσφορά̋, ìε την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτηìά σα̋ θα ìα̋ υποβληθεί πριν από την ηìεροìηνία λήξη̋ τη̋.  
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Βεβαιώνουìε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και 

το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουìε το δικαίωìα να εκδίδουìε. 

 

(Εξουσιοδοτηìένη Υπογραφή) 

 

ΥΠΟÄΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Ä/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚÄΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡÙ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ÄΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΠΡΟΣ: ÄΗΜΟ ΙΛΙΟΥ - ÄΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚÙΝ ΥΠΗΡΕΣΙÙΝ 

Έχουìε την τιìή να σα̋ γνωρίσουìε ότι εγγυόìαστε ìε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούìενοι του δικαιώìατο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ ìέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοìατεπώνυìο, πατρώνυìο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοìικού προσώπου]: (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

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

(iii) [σε περίπτωση ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νοìικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυìία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συìπληρώνεται ìε όλα 

τα ìέλη τη̋ ένωση̋ / κοινοπραξία̋) 

ατοìικά και για κάθε ìία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων ìεταξύ του̋, εκ τη̋ 

ιδιότητά̋ του̋ ω̋ ìελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, 

για την καλή εκτέλεση των όρων τη̋ σύìβαση̋ Προìήθεια Μέσων Ατοìική̋ Προστασία̋, σύìφωνα ìε 

την (αριθìό/ηìεροìηνία) ........................ Äιακήρυξη του Äήìου Ιλίου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή ìερικά χωρί̋ καìία από ìέρου̋ 

ìα̋ αντίρρηση, αìφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιìο ή ìη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ ìέσα 

σε 5 ηìέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει ìέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλο̋ χαρτοσήìου. 

Βεβαιώνουìε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και 

το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουìε το δικαίωìα να εκδίδουìε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτηìένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακα̋ αντιστοίχιση̋ λόγων αποκλεισDού-κριτηρίων ποιοτική̋ 
επιλογή̋ και αποδεικτικών Dέσων  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΕνηDέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοDένων  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενηìερώνει υπό την ιδιότητά τη̋ ω̋ υπεύθυνη̋ επεξεργασία̋ το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασìό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοìένα ω̋ εξή̋: 

Ι. Αντικείìενο επεξεργασία̋ είναι τα δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ 

τη̋ προσφορά̋ και τα αποδεικτικά ìέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντο̋ Äιαγωνισìού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόìιìο̋ 

Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋. 

ΙΙ. Σκοπό̋ τη̋ επεξεργασία̋ είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφορά̋, η ανάθεση τη̋ Σύìβαση̋, η 

προάσπιση των δικαιωìάτων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η εκπλήρωση των εκ του νόìου υποχρεώσεων τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοìένα 

ταυτοπροσωπία̋ και επικοινωνία̋ θα χρησιìοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενηìέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά ìε την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτε̋ των ανωτέρω (υπό Α) δεδοìένων στου̋ οποίου̋ κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορεί̋ στου̋ οποίου̋ η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριìένων ενεργειών για 

λογαριασìό τη̋, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, ìέλη Επιτροπών Αξιολόγηση̋, Χειριστέ̋ του 

Ηλεκτρονικού Äιαγωνισìού και λοιποί εν γένει προστηθέντε̋ τη̋, υπό τον όρο τη̋ τήρηση̋ σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Äηìόσιο, άλλοι δηìόσιοι φορεί̋ ή δικαστικέ̋ αρχέ̋ ή άλλε̋ αρχέ̋ ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρìοδιοτήτων του̋. 

(γ) Έτεροι συììετέχοντε̋ στο Äιαγωνισìό, στο πλαίσιο τη̋ αρχή̋ τη̋ διαφάνεια̋ και του δικαιώìατο̋ 

προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ των συììετεχόντων στο Äιαγωνισìό, σύìφωνα ìε το νόìο. 

IV. Τα δεδοìένα θα τηρούνται για ìελλοντικού̋ φορολογικού̋-δηìοσιονοìικού̋ ή ελέγχου̋ 

χρηìατοδοτών ή άλλου̋ προβλεπόìενου̋ ελέγχου̋ από την κείìενη νοìοθεσία. Σε περίπτωση 

εκκρεìοδικία̋ αναφορικά ìε δηìόσια σύìβαση τα δεδοìένα τηρούνται ìέχρι το πέρα̋ τη̋ εκκρεìοδικία̋.  

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ του Προσφέροντο̋, ìπορεί 

να ασκεί κάθε νόìιìο δικαίωìά του σχετικά ìε τα δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόìενο στον υπεύθυνο προστασία̋ προσωπικών δεδοìένων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαìβάνει κάθε εύλογο ìέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των δεδοìένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από τυχαία ή 

αθέìιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευìένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλη̋ ìορφή αθέìιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο ΣύDβαση̋  

 

Äηìόσια Σύìβαση για την Προìήθεια Μέσων Ατοìική̋ Προστασία̋ 

 

Στ.. .................. σήìερα ........................ ηìέρα ....................... οι παρακάτω συìβαλλόìενοι: 

 

1. Ο Äήìο̋ Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον (Κάλχου 48-50) ìε Αριθìό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 090076918 και κωδικό ηλεκτρονική̋ τιìολόγηση̋ 1007.E84705.00039 νοìίìω̋ 

εκπροσωπούìενο από τον Äήìαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο (στο εξή̋ η «Αναθέτουσα Αρχή»)   

 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατοìική̋ επιχείρηση̋) ή το νοìικό 

πρόσωπο...........ìε την επωνυìία ………….και ìε το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεύει ...................................... (ΑΦΜ:....................., ÄΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νοìίìω̋ 

εκπροσωπούìενο (ìόνο για νοìικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξή̋ ο 

«Ανάδοχο̋»)   

 

Έχοντα̋ υπόψη: 

1. την ìε αριθì ..... διακήρυξη (ΑÄΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ που συνέταξε η 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέìατι σύìβαση προìήθεια̋. 

2. Την ìε αριθì … απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ ìε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσìα 

τη̋ διαδικασία̋ (ΑÄΑΜ…), στο πλαίσιο τη̋ ανωτέρω διακήρυξη̋, στον Ανάδοχο και την αριθì. 

πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ προ̋ τον Ανάδοχο για την υπογραφή 

του παρόντο̋, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Ότι αναπόσπαστο τìήìα τη̋ παρούσα̋ αποτελούν, σύìφωνα ìε το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 

του Ν.4412/2016 η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, ìε τα Παραρτήìατα τη̋ (στο εξή̋ «τα Έγγραφα 

τη̋ Σύìβαση̋»  

4. Ότι ο ανάδοχο̋ κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή τη̋ τράπεζα̋/ πιστωτικού 

ιδρύìατο̋/ χρηìατοδοτικού ιδρύìατο̋/ ασφαλιστική̋ επιχείρηση̋/  ..............., ποσού 

........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντο̋ συìφωνητικού 

Συìφώνησαν και έκαναν αìοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείìενο 

 

Το συìβατικό αντικείìενο αφορά την προìήθεια ìέσων ατοìική̋ προστασία̋ για το προσωπικό του 

Äήìου Ιλίου, ανάλογα ìε τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείìενο εργασία̋, για το έτο̋ 2022 

για του̋ α) ìόνιìου̋ υπαλλήλου̋ και υπαλλήλου̋ ìε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού Äικαίου, Αορίστου και 

Ορισìένου Χρόνου, του̋ συìβασιούχου̋ ìίσθωση̋ έργου β) εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ 

απασχόληση̋ ìακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών και γ) για του̋ εργαζόìενου̋ του προγράììατο̋ 

τη̋ Κοινωφελού̋ Απασχόληση̋. 

 

Η προìήθεια θα πραγìατοποιηθεί σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ που περιέχονται στα έγγραφα τη̋ 

σύìβαση̋, στην απόφαση κατακύρωση̋ και την προσφορά του Αναδόχου. 
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Άρθρο 2 

Χρηìατοδότηση τη̋ σύìβαση̋ 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιε̋ είκοσι χιλιάδε̋ εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

(220.127,15€) συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει του̋ Κωδικού̋ Αριθìού̋ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισìού του Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022. 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (Α.Α.Υ.): 

 

1. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 646/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ÙΧΒΤÙΕΒ-4Ι5) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 15.6063.0002 ποσό 8.779,92€, 

15.6061.0002 ποσό 15.397,80€, 15.6061.0001 ποσό 264,35€, 15.6063.0004 ποσό 13.805,58€ και 

15.6063.0010 ποσό 43.983,09€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

82.230,74€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

2. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 647/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: Ψ4ΡΜÙΕΒ-ΣΡ8) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 30.6061 ποσό 14.373,33€ και 

30.6063.0003 ποσό 28.691,46€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

43.064,79€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

3. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 648/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: ΨΨΧΥÙΕΒ-ΒΙΜ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 45.6061 ποσό 4.166,10€ και 

50.6061 ποσό 467,99€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

4.634,09€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 

 

4. Η ìε αριθì. ΑΑΥΣ 649/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ ìε αριθì. πρωτ. 63643/30-

08-2022 (ΑÄΑ: 6ΤΝΠÙΕΒ-Κ7Ρ) ìε την οποία έχει εγκριθεί η δέσìευση και η διάθεση τη̋ πίστωση̋ 

από τον προϋπολογισìό οικονοìικού έτου̋ 2022 για του̋ Κ.Α.Ε. 20.6061 ποσό 67.026,20€, 

35.6061 ποσό 20.892,94€ και 10.6061.0001 ποσό 2.278,39€. 

 

Σύìφωνα ìε την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ για την ανωτέρω δαπάνη ύψου̋ 

90.197,53€ υπάρχει πίστωση στου̋ ανωτέρω αναφερόìενου̋ Κ.Α.Ε. του προϋπολογισìού του 

Äήìου Ιλίου οικονοìικού έτου̋ 2022 και δεσìεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Äεσìεύσεων τη̋ Υπηρεσία̋ ìε α/α 2. 
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Άρθρο 3 

Äιάρκεια σύìβαση̋ –Χρόνο̋ Παράδοση̋ 

 

3.1. Η διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋, είναι: 

Α) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την ανάρτηση του σχετικού συìφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. για συìβάσει̋ ίσε̋ 

ή ìεγαλύτερε̋ των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ 

τιìέ̋ 

Β) τέσσερι̋ (4) ìήνε̋ από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ ανάθεση̋ στον ανάδοχο για συìβάσει̋ 

κάτω των 2.500,00€ χωρί̋ Φ.Π.Α. ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ ìε τι̋ ίδιε̋ συìβατικέ̋ τιìέ̋. 

 

3.2. Ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 τη̋ παρούσα̋  

 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσει̋ Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχο̋ εγγυάται και δεσìεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

 

4.1. ότι, σύìφωνα ìε το άρθρο 4.3.1. τη̋ Äιακήρυξη̋, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά 

την εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ 

περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νοìοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί ìε το 

δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθìούνται στο Παράρτηìα Χ 

του Προσαρτήìατο̋ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ και τι̋ 

αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ 

αρìοδιότητά̋ του̋  

 

4.2. ότι θα ενεργεί σύìφωνα ìε το Νόìο και ìε την παρούσα, ότι θα  λαìβάνει τα κατάλληλα 

ìέτρα για να διασφαλίσει την οìαλή και προσήκουσα εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìφωνα ìε τη 

Äιακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα τη̋ Σύìβαση̋ και ότι δεν θα ενεργήσει αθέìιτα, παράνοìα ή 

καταχρηστικά καθ # όλη τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋, σύìφωνα ìε τη ρήτρα 

ακεραιότητα̋ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τìήìα τη̋.  

 

4.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, θα συνεργάζεται στενά ìε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαìβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσει̋ τη̋ 

σχετικά ìε την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋. 

 

Άρθρο 5 

Αìοιβή – Τρόπο̋ πληρωìή̋ 

 

5.1. Το συνολικό συìβατικό τίìηìα ανέρχεται σε ………….€ πλέον ΦΠΑ 6% ή/και 24% 

5.2. Η πληρωìή του Αναδόχου θα πραγìατοποιηθεί σύìφωνα ìε το άρθρο 5.1.1 τη̋ Äιακήρυξη̋ 

και συγκεκριìένα θα γίνει ìε την έκδοση χρηìατικού εντάλìατο̋ πληρωìή̋ εντό̋ εξήντα (60) ηìερών, 

ìετά την παραλαβή - πρωτοκόλληση των τιìολογίων από τον προìηθευτή και την προσκόìιση των 

νόìιìων δικαιολογητικών, βάσει του νόìου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ υποπαραγράφου Ζ. 
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5.3. Η πληρωìή του συìβατικού τιìήìατο̋ θα γίνεται ìε την προσκόìιση από τον Ανάδοχο των 

νόìιìων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τι̋ αρìόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωìή.  

 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα 

ìε την κείìενη νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συìβατικών 

υλικών στον τόπο και ìε τον τρόπο που προβλέπεται στη Äιακήρυξη και λοιπά έγγραφα τη̋ 

Σύìβαση̋. Ιδίω̋ ο Ανάδοχο̋  βαρύνεται ìε τι̋  κρατήσει̋ που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 τη̋ 

Äιακήρυξη̋. Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ 

χαρτοσήìου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

5.5. Με κάθε πληρωìή θα γίνεται η προβλεπόìενη από την κείìενη νοìοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήìατο̋ επί του καθαρού ποσού. 

 

 

Άρθρο 6 

Αναπροσαρìογή τιìή̋ 

Η περίπτωση τη̋ αναπροσαρìογή̋ τιìή̋ των υλικών υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του Ν 

4412/2016 καθορίζεται σύìφωνα ìε το άρθρο 6.7 τη̋ Äιακήρυξη̋  

 

 

Άρθρο 7 

Χρόνο̋ Παράδοση̋ Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών  

 

7.1 Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που 

καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  τη̋ Äιακήρυξη̋. 

 

Ο προìηθευτή̋ αναλαìβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρί̋ οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβληìα για το Äήìο και την αρìόδια επιτροπή παραλαβή̋ παράδοση των ειδών.  

 

Τα έξοδα προετοιìασία̋, φόρτωση̋, ìεταφορά̋, εκφόρτωση̋ και τοποθέτηση̋ σε συγκεκριìένα σηìεία 

που θα υποδειχθούν από τι̋ αρìόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Äήìου Ιλίου θα επιβαρύνουν τον προìηθευτή υπέρ 

του οποίου θα κατακυρωθεί η προìήθεια. 

 

Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται άπαξ ή τìηìατικά σε χώρου̋ που θα ορίσει η κάθε 

υπηρεσία του Äήìου Ιλίου για τα είδη των οìάδων του προϋπολογισìού που την αφορούν. 

 

7.2. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύìφωνα ìε το 

άρθρο 6.1. τη̋ Äιακήρυξη̋. Μη εìπρόθεσìη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη 

κήρυξη αυτού ω̋ έκπτωτου σύìφωνα ìε το άρθρο 6.1.2 τη̋ Äιακήρυξη̋.   

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπέ̋, υπό του̋ όρου̋, διαδικασίε̋ παραλαβή̋, 

τρόπου̋ ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψη̋ του κόστου̋ διενέργεια̋ 

ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συìφωνούνται στο άρθρο 6.2 τη̋ Äιακήρυξη̋.   

 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα ìε έκπτωση επί τη̋ συìβατική̋ τιìή̋, 

ìπορούν να παραπέìπονται για επανεξέταση σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 6.2.1. τη̋ 

Äιακήρυξη̋  
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7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβή̋ 

πραγìατοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋. 

 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγìατοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβή̋ ìέσα στον οριζόìενο από τη σύìβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόìενα 

στο άρθρο 6.2.2. τη̋ Äιακήρυξη̋.  

 

7.4. Ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών ìπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συìβατικού χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηìα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρί̋ να συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι 

ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειìενικώ̋ αδύνατη την εìπρόθεσìη παράδοση 

των συìβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσει̋ του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 8 

Απόρριψη συìβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

 

8.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή ìέρου̋ τη̋ συìβατική̋ ποσότητα̋ των 

υλικών, ìε απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, ìπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τη̋ ìε άλλη, 

που να είναι σύìφωνη ìε του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, στου̋ χρόνου̋, τη διαδικασία 

αντικατάσταση̋ και την τακτή προθεσìία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύìφωνα ìε το 

άρθρο 6.4. τη̋ Äιακήρυξη̋. 

8.2. Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν ìέσα στην προθεσìία που 

του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συìβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται 

στι̋ προβλεπόìενε̋ κυρώσει̋ του όρου 9 τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋. 

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στι̋ παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 9 

Υπεργολαβία (προσαρìόζεται αναλόγω̋) 

 

9.1 .Ο Ανάδοχο̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 4.4.1. τη̋ Äιακήρυξη̋, δεν απαλλάσσεται από τι̋ 

συìβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ έναντι τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ λόγω ανάθεση̋ τη̋ 

εκτέλεση̋ τìήìατο̋/τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

 

9.2. Ο Ανάδοχο̋ ìε το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

σύìφωνα ìε το  άρθρο 4.4.2. τη̋ Äιακήρυξη̋, ενηìέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 

επωνυìία/όνοìα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόìιìου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συììετέχουν στην εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια τη̋ 

παρούσα̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούìενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά ìε κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχο̋ θα χρησιìοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύìβαση, 

προσκοìίζοντα̋ τα σχετικά συìφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ 
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συνεργασία̋ του Αναδόχου ìε υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ παρούσα̋  σύìβαση̋, ο 

Ανάδοχο̋ υποχρεούται σε άìεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή και  

οφείλει να διασφαλίσει την οìαλή εκτέλεση του τìήìατο̋/ τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ είτε από τον 

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ω̋ 

άνω διαδικασία.  

 

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού για του̋ 

υπεργολάβου̋, όπω̋ αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 τη̋ Äιακήρυξη̋ και ìε τα 

αποδεικτικά ìέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ Äιακήρυξη̋  σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 

4.4.3. τη̋ Äιακήρυξη̋. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειìένου να ìην αθετούνται οι 

υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω 

λόγου̋ και για τìήìα ή τìήìατα τη̋ σύìβαση̋ που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται 

σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 4.4.3. τη̋ Äιακήρυξη̋. 

 

9.4. Ο υπεργολάβο̋ λαìβάνει γνώση τη̋ συνηììένη̋ στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητα̋ και 

δεσìεύεται να τηρήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που περιλαìβάνονται σε αυτή. Η ω̋ άνω δέσìευση 

περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή ìε ευθύνη του αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 10 

Κήρυξη οικονοìικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσει̋ 

 

10.1. Ο Ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύìβαση και από κάθε δικαίωìα 

που απορρέει από αυτήν, ìε απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ για του̋ λόγου̋ που 

αναφέρονται και σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 5.2.1 τη̋ Äιακήρυξη̋. Στον Ανάδοχο που 

κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την παρούσα σύìβαση, επιβάλλονται, ìε απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋ και κατόπιν τήρηση̋ τη̋ σχετική̋ διαδικασία̋ και οι κυρώσει̋/αποκλεισìό̋   που 

προβλέπονται στο ω̋ άνω άρθρο 5.2.1 τη̋ Äιακήρυξη̋. 

 

10.2. Αν το συìβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί ìετά τη λήξη του 

συìβατικού χρόνου και ìέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύìφωνα ìε τη 

Äιακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιìο/τόκο̋ και εισπράττεται 

σύìφωνα ìε το άρθρο 5.2.2. τη̋ Äιακήρυξη̋. 

 

10.3.  Σε βάρο̋ του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίση̋ καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋, που 

προκύπτει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, αναθέτοντα̋ το ανεκτέλεστο 

αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋ σε τρίτο οικονοìικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται ìε τον 

ακόλουθο τύπο: 

Ä = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Ä = Äιαφέρον που θα προκύψει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, 

εφόσον αυτή προìηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο 

οικονοìικό φορέα, σύìφωνα ìε τα ανωτέρω αναφερόìενα. Το διαφέρον λαìβάνει θετικέ̋ τιìέ̋, 

αλλιώ̋ θεωρείται ίσο ìε ìηδέν. 

ΤΚΤ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ 

από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ 

από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, σύìφωνα ìε τη σύìβαση από την οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋. 
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Π = Συντελεστή̋ προσαύξηση̋ προσδιορισìού τη̋ έììεση̋ ζηìία̋ που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου.  

 

Για την είσπραξη του διαφέροντο̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìπορεί να εφαρìόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξη̋ Äηìόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

 

 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση σύìβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ 

 

11.1. Η παρούσα σύìβαση ìπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋, ìόνο σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του 

άρθρου 4.5 τη̋ Äιακήρυξη̋. 

 

11.2. Τροποποίηση των όρων τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ γίνεται ìόνον ìε ìεταγενέστερη γραπτή 

και ρητή συìφωνία των ìερών και σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 12 

Ανωτέρα Βία 

 

12.1. Τα συìβαλλόìενα ìέρη δεν ευθύνονται για τη ìη εκπλήρωση των συìβατικών του̋ 

υποχρεώσεων, στο ìέτρο που η αδυναìία εκπλήρωση̋ οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρα̋ βία̋.  

12.2. Ο Ανάδοχο̋, επικαλούìενο̋ υπαγωγή τη̋ αδυναìία̋ εκπλήρωση̋ υποχρεώσεών του σε 

γεγονό̋ που εìπίπτει στην έννοια τη̋ ανωτέρα̋ βία̋, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προ̋ την Αναθέτουσα Αρχή του̋ σχετικού̋ λόγου̋ και περιστατικά εντό̋ αποσβεστική̋ 

προθεσìία̋ είκοσι (20) ηìερών από τότε που συνέβησαν, προσκοìίζοντα̋ τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει ìετά από γνωìοδότηση του αρìόδιου για 

αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή τη̋ ανώτερη̋ βία̋ που επικαλείται ο 

Ανάδοχο̋ τον απαλλάσσει από τι̋ συνέπειε̋ τη̋ εκπρόθεσìη̋ ή ìη κατάλληλα εκπλήρωση̋ τη̋ 

προìήθεια̋. 

 

 

Άρθρο 13 

Ολοκλήρωση συìβατικού αντικειìένου 

 

Η σύìβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συìβατικό τίìηìα και εκπληρωθούν και οι 

τυχόν λοιπέ̋ συìβατικέ̋ ή νόìιìε̋ υποχρεώσει̋ και από τα δύο συìβαλλόìενα ìέρη και όταν 

αποδεσìευθούν οι σχετικέ̋ εγγυήσει̋ κατά τα προβλεπόìενα στη σύìβαση.  

 

 

Άρθρο 14 

Äικαίωìα ìονοìερού̋ λύση̋ τη̋ σύìβαση̋ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ìπορεί, ìε τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζονται στο άρθρο 4.6 τη̋ Äιακήρυξη̋, 

να καταγγείλει τη σύìβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋. 
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Άρθρο 15 

Εφαρìοστέο Äίκαιο – Επίλυση Äιαφορών 

 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Äίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσìικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. τη̋ Äιακήρυξη̋ και β) τη Äιακήρυξη και τα Έγγραφα τη̋ Σύìβαση̋.   

 

15.2. Ο Ανάδοχο̋ ìπορεί κατά των αποφάσεων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ που επιβάλλουν σε 

βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάìει των άρθρων τη̋ Äιακήρυξη̋  5.2. (Κήρυξη οικονοìικού φορέα 

εκπτώτου -Κυρώσει̋), 6.1. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. (Απόρριψη συìβατικών υλικών –

αντικατάσταση), ìπορεί να ασκήσει τα δικαιώìατα που του αναγνωρίζονται και υπό τι̋ 

προϋποθέσει̋ και έννοìε̋ συνέπειε̋ που ορίζονται στο άρθρο 5.3. τη̋ Äιακήρυξη̋.  

 

15.3. Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά ìε την 

ερìηνεία, και/ή το κύρο̋ και/ή την εκτέλεση τη̋ παρούσα̋, ή εξ αφορìή̋ τη̋, επιλύονται 

σύìφωνα ìε το άρθρο 5.4. τη̋ Äιακήρυξη̋.  

 

 

Άρθρο 16 

Συììόρφωση ìε τον Κανονισìό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  

Τα αντισυìβαλλόìενα ìέρη αναλαìβάνουν να τηρούν τι̋ υποχρεώσει̋ που απορρέουν από την 

εφαρìογή του Κανονισìού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ 

επεξεργασία̋ των δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοìένων αυτών και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ (Γενικό̋ Κανονισìό̋ Προστασία̋ 

Äεδοìένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ù̋ προ̋ την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδοìένων του 

Αναδόχου συìπεριλαìβανοìένων των προστηθέντων / συνεργατών /δανειζόντων  εìπειρία / 

υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχο̋ συναινεί στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋ εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋ 

και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, καθώ̋ και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδοìένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών ìε άλλε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδοìένων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋,  την εκπλήρωση των ìεταξύ του̋ 

συναλλαγών και την εν γένει συììόρφωσή τη̋ ìε νόìιìη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 

ηλεκτρονική βάση ìε υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλεία̋ ìε πρόσβαση αυστηρώ̋ και ìόνο σε 

εξουσιοδοτηìένα πρόσωπα ή παρόχου̋ υπηρεσιών στου̋ οποίου̋ αναθέτει την εκτέλεση 

συγκεκριìένων εργασιών για λογαριασìό τη̋ και οι οποίοι διενεργούν πράξει̋ επεξεργασία̋ 

προσωπικών δεδοìένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 

οργάνωση,  αποθήκευση, ìεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για του̋ ανωτέρω 

αναφερόìενου̋ σκοπού̋, των δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα όπω̋: (α) επίσηìων στοιχείων 

ταυτοποίηση̋, (β) στοιχείων επικοινωνία̋, (γ) δεδοìένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 

πληρωìή̋, χρηìατοοικονοìικών πληροφοριών και λογαριασìών, (στ) δεδοìένων ειδική̋ 
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κατηγορία̋, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από του̋ όρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ 

σύìβαση̋, σκοπού̋ αρχειοθέτηση̋ προ̋ το δηìόσιο συìφέρον, ή στατιστικού̋ σκοπού̋. 

Τα προσωπικά δεδοìένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συìπεριλαìβανοìένων των 

δανειζόντων εìπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστηìα ίσο ìε τη διάρκεια 

τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, και ìετά τη λήξη αυτή̋ για χρονικό διάστηìα πέντε ετών για 

ìελλοντικού̋ φορολογικού̋-δηìοσιονοìικού̋ ή ελέγχου̋ χρηìατοδοτών ή άλλου̋ 

προβλεπόìενου̋ ελέγχου̋ από την κείìενη νοìοθεσία, εκτό̋ εάν η νοìοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρηση̋. Σε περίπτωση εκκρεìοδικία̋ αναφορικά ìε δηìόσια σύìβαση 

τα δεδοìένα τηρούνται ìέχρι το πέρα̋ τη̋ εκκρεìοδικία̋. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοìένα 

ο Ανάδοχο̋ έχει δικαίωìα ενηìέρωση̋, πρόσβαση̋, φορητότητα̋, διόρθωση̋, περιορισìού, 

διαγραφή̋ ή και εναντίωση̋ υπό συγκεκριìένε̋ προϋποθέσει̋ προβλεπόìενε̋ από το 

νοìοθετικό πλαίσιο. 

Äεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 

αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά ìόνον υπό του̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ του άρθρου 

24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δηìόσιο 

φορέα επιτρέπεται σύìφωνα ìε το άρθρο 26 του ω̋ άνω νόìου, εφόσον είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τη̋ ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδοìένα και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσει̋ που επιτρέπουν την επεξεργασία σύìφωνα ìε το άρθρο 24 

του ίδιου νόìου. 

B. Ù̋ προ̋ την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδοìένων στο πλαίσιο εκτέλεση̋ 

των συìβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξει̋ του άρθρου 28 ΓΚΠÄ. Ειδικότερα, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχο̋ (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα 

ìόνο βάσει καταγεγραììένων εντολών τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (υπεύθυνο̋ επεξεργασία̋),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηìένα να επεξεργάζονται τα δεδοìένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσìευση τήρηση̋ εìπιστευτικότητα̋ ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρηση̋ εìπιστευτικότητα̋,  

γ) λαìβάνει όλα τα απαιτούìενα ìέτρα δυνάìει του άρθρου 32 ΓΚΠÄ,  

δ) τηρεί του̋ όρου̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 

εκτελούντο̋ την επεξεργασία,  

ε) λαìβάνει υπόψη τη φύση τη̋ επεξεργασία̋ και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασία̋ ìε τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά ìέτρα, στον βαθìό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση τη̋ υποχρέωση̋ του υπευθύνου επεξεργασία̋ να απαντά σε αιτήìατα για άσκηση 

των προβλεπόìενων στο κεφάλαιο III δικαιωìάτων του υποκειìένου των δεδοìένων,  

στ) συνδράìει τον υπεύθυνο επεξεργασία̋ στη διασφάλιση τη̋ συììόρφωση̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ που απορρέουν από τα άρθρα 32 έω̋ 36 ΓΚΠÄ, λαìβάνοντα̋ υπόψη τη φύση τη̋ 

επεξεργασία̋ και τι̋ πληροφορίε̋ που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασία̋ (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασία̋ ìετά το πέρα̋ τη̋ παροχή̋ 

υπηρεσιών επεξεργασία̋ και διαγράφει τα υφιστάìενα αντίγραφα, εκτό̋ εάν το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋ ή του κράτου̋ ìέλου̋ απαιτεί την αποθήκευση των δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα,  
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η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασία̋ κάθε απαραίτητη πληροφορία προ̋ απόδειξη 

τη̋ συììόρφωση̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 

διευκολύνει του̋ ελέγχου̋, περιλαìβανοìένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασία̋ ή από άλλον ελεγκτή εντεταλìένο από τον υπεύθυνο επεξεργασία̋.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαìβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρί̋ 

προηγούìενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασία̋.  

 

 

Άρθρο 17 

Ρήτρα ακεραιότητα̋ 

 

Ο ανάδοχο̋ δεσìεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ σύìβαση̋ δεν ενήργησε αθέìιτα, παράνοìα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ìην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋,  

β) ότι θα δηλώσει αìελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγìή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόìη και ενδεχόìενη) σύγκρουση̋ συìφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονοìικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συìφερόντων, συìπεριλαìβανοìένων 

και αντικρουόìενων επαγγελìατικών συìφερόντων) ìεταξύ των νόìιìων ή εξουσιοδοτηìένων 

εκπροσώπων του καθώ̋ και υπαλλήλων ή συνεργατών του̋ οποίου̋ απασχολεί στην εκτέλεση 

τη̋ σύìβαση̋ (π.χ. ìε σύìβαση υπεργολαβία̋) και ìελών του προσωπικού τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋ που εìπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ ή/και 

ìπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ περί την 

εκτέλεσή τη̋, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ 

σύìβαση̋ .  

Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για 

όλα τα ìέλη τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιìοποιεί. Στο συìφωνητικό 

περιλαìβάνεται σχετική δεσìευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

Άρθρο 18 

Λοιποί όροι 

 

Άπαντε̋ οι όροι τη̋ Äιακήρυξη̋ και των Εγγράφων τη̋ Σύìβαση̋ που σχετίζονται ìε την 

εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ αποτελούν αναπόσπαστο τìήìα αυτή̋. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύìβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ω̋ 

ακολούθω̋ από τα συìβαλλόìενα ìέρη. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   

   

 

Ο ÄΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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