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Άρθρο 1 

Τεχνική έκθεση - Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την 3η ομάδα: «Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)» και την 9η ομάδα: «Μονωτικά εργαλεία για 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» της με αριθμ. πρωτ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξης στο πλαίσιο 

της οποίας για την 3η ομάδα δεν υποβλήθηκε προσφορά και για την 9η ομάδα η μοναδική προσφορά που 

υποβλήθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω επαναδιακήρυξης. 

 

Με την με αριθμ. 048/12480/18-02-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκαν οι ομάδες 1, 2, 

4, 5, 7, 8 και 13 της με αριθμ. πρωτ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξης. Με την με αριθμ. 014/6998/31-

01-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τις ομάδες 3 και 9 αποφασίστηκε η εκ νέου αναζήτηση 

προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, 

για το έτος 2021, ήτοι για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, τους συμβασιούχους μίσθωσης έργου. Η σύνταξη της και ο 

καθορισμός των δικαιούχων ανά Υπηρεσία βασίζεται: 

 

• Σε καταστάσεις δικαιούχων που έχουν συντάξει οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με 

την με αριθμ. 43726/07-06-19 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β΄/08-06-2019) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 

87609/09-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4584 Β΄/13-12-2019) 

• Στην κατάσταση από το γραφείο προσωπικού του Δήμου Ιλίου στην οποία αναφέρονται οι ειδικότητες, ο 

κλάδος και ο αριθμός των εργαζόμενων στο Δήμου Ιλίου 

• Στις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόμενων αναγκών με προσωπικό που αναμένεται να 

προσληφθεί ή προσωπικό που πιθανόν θα αποχωρήσει από την υπηρεσία. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, οι οποίες θα 

αναφέρονται στις συμβάσεις του Δήμου με τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προμηθευτές της 

παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με βάση τις ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως 

αυτές θα έχουν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες του παρόντος ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 
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Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια 

εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (3.462,82€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2022, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Κωδικός Αριθμός 

Εξόδου 
Περιγραφή Ποσό 

1 20.6061 
Παροχές ένδυσης (Ένδυση 

εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

3.227,22 € 

2 30.6061 
Παροχές ένδυσης (Ένδυση 

εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

235,60 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.462,82 € 

 

Πιστοποιητικά 

Για τα είδη της 3ης ομάδας οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή 

δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών και β) τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των 

προσφερόμενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας. 

 

Για τα είδη της 9ης ομάδας: «Εργαλεία μονωτικά» οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην τεχνική τους προσφορά θα 

πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ τεχνικό φυλλάδιο των κατασκευαστών από το οποίο θα προκύπτει η 

συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.   

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση. Επίσης μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση και χωρίς να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε 

απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.  
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Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 

στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα.   

 

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια και οι 

δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών μπορούν να υποβάλλονται σε απλά ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους. Μπορούν επίσης να υποβάλλονται στην αγγλική 

χωρίς επίσημη μετάφραση και χωρίς επικύρωση. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.  

 

Προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν 

περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος με 

την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας μελέτης.   

 

Άρθρο 2 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

3η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

σύμβασης 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

20 Γάντια δερματοπάνινα ζεύγος 11 1,60 € 17,60 € 18141000-9 

21 Κράνος τεμάχιο 11 105,00 € 1.155,00 € 18143000-3 

22 
Μπουφάν αδιάβροχο 
προστατευτικό 

τεμάχιο 11 130,00 € 1.430,00 € 18221000-4 

Σύνολο 3ης ομάδας 2.602,60 € 
 

Φ.Π.Α. 24% 624,62 € 
 

Γενικό σύνολο 3ης ομάδας 3.227,22 € 
 

              

9η ΟΜΑΔΑ: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

σύμβασης 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

99 Μονωτικά εργαλεία σειρά 2 95,00 190,00 € 31650000-7 

Σύνολο 9ης ομάδας 190,00 €   

Φ.Π.Α. 24% 45,60 €   

Γενικό σύνολο 9ης ομάδας 235,60 €   
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Σύνολο Ομάδων 2.792,60 € 
  

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 670,22 € 
  

Γενικό Σύνολο Ομάδων 3.462,82 € 
  

 
 
 

Άρθρο 3 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Γάντια δερματοπάνινα για δικυκλιστές (Αφορά το είδος με α/α 20) 

100% αδιάβροχο, με θερμομόνωση και πολυεστερική επένδυση με σκληρό πολυμερές προστατευτικό για 

τις αρθρώσεις.  Με ενισχύσεις στους κόμπους των δακτύλων και στην εσωτερική πλευρά της παλάμης.  

Πρότυπο ΕΝ 13594 

 

Κράνος flip up για δικυκλιστές (Αφορά το είδος με α/α 21) 

Υλικό κατασκευής ρητίνη ABS. Να διαθέτει διάφανη ζελατίνα αντιχαρακτική και εσωτερική φιμέ ζελατίνα 

(visor) για προστασία από τις ηλιακές ακτίνες. Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι πλήρως 

αφαιρούμενη. Να διαθέτει κούμπωμα μικρομετρικό (TG)   

Πιστοποίηση ECE 22.05 

 

Μπουφάν αδιάβροχο προστατευτικό για δικυκλιστές (Αφορά το είδος με α/α 22) 

100% αδιάβροχο με ενισχύσεις σε ώμους, αγκώνες και πήχη. Αφαιρούμενη εσωτερική θερμική επένδυση. 

Να διαθέτει κλείσιμο με Velcro στους καρπούς και στο λαιμό.   

Πρότυπο ΕΝ 1621-1 

 

Εργαλεία μονωτικά (Αφορά το είδος με α/α 99) 

1. Δοκιμαστικό κατσαβίδι 110V-240V, απλό μικρού μεγέθους, WITTE/SAS ή ισοδύναμο, με μπροστινή λάμα 

από ατσάλι και εύρος μέτρησης 110V-240V 

2. Δοκιμαστικό τάσης 90V-480V, Facom η ισοδύναμο, με φωτεινή ένδειξη και εύρος μέτρησης τάσης 90V-

480V 

3. Σετ κατσαβίδια χειρός έξι (6) τεμαχίων FACOM ή ισοδύναμο, ίσια: 2,5Χ75mm-3,5Χ75mm-4Χ100mm-

5,5Χ125mm. PZ 1X100mm-PZ 2Χ125mm. 

4. Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις KNIPEX ή ισοδύναμο, με έξι 

λειτουργίες, με λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για σφίξιμο χωρίς ζημιά των επιφανειών 

συγκράτησης, ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75-1,5 mm2 και 
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2,5 mm2., με κόφτη καλωδίων με κόψεις ακριβείας, με crimpnest (φωλιά ρυτίδωσης), με βιδωτή άρθρωση, 

χωρίς τζόγο κίνησης της τσιμπίδας, με ειδικό εργαλειοχάλυβα εξαιρετικής ποιότητας. 

 

 
Άρθρο 4 

 Τόπος, Χρόνος  και Τρόπος Παράδοσης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, είναι: 

Α) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για 

συμβάσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με δυνατότητα χρονικής παράτασης με 

τις ίδιες συμβατικές τιμές 

Β) τέσσερις (4) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο για 

συμβάσεις κάτω των 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με δυνατότητα χρονικής παράτασης με τις ίδιες 

συμβατικές τιμές. 

 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στους χώρους που θα οριστούν από 

τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου. Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνει άπαξ ή τμηματικά 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης, θα 

επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπου 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

                  

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1O: Συμβατικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την 3η ομάδα: «Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)» και την 9η ομάδα: «Μονωτικά εργαλεία για 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» της με αριθμ. πρωτ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξης στο πλαίσιο 

της οποίας για την 3η ομάδα δεν υποβλήθηκε προσφορά και για την 9η ομάδα η μοναδική προσφορά που 

υποβλήθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω επαναδιακήρυξης. 

 



Σελίδα 7 από 14 

 - 7 - 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 
 

• Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει. 

• Τον ν. 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014) 

• Τον ν. 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143 Α΄/28-06-2014)  

• Τον ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 

107 Α΄/09-05-2013) 

• Τον ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011) 

• Τον ν. 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) 

• Τον ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) 

• Τον ν. 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008) 

• Τον ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) 

• Τον ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

• Τον ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις». 
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• Το ν. 4782/21 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ 36 Α/09-03-2021) 

• Το ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59 Α΄/17-03-22) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

• Το με αριθμ. πρωτ. 29326/29-04-2021 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 

Α.Δ.Α.Μ. 21REQ008566278 2021-05-07  

• Το με αριθμ. πρωτ. 30383/07-05-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

• Την με αριθμ. πρωτ. 31148/11-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

• Τις με αριθμ. 014/6998/31-01-2022 και 048/12480/18-02-2022  Αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Περιεχόμενο προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά» 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά 

γ) ο τίτλος της σύμβασης 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά εκάστου υποψηφίου αναδόχου καθώς και τα 

πιστοποιητικά του άρθρου 1 της παρούσας μελέτης. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης είναι το διαθέσιμο 

από τον Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να ζητήσει ο Δήμος και σε καμία περίπτωση 

δεν δεσμεύει το Δήμο Ιλίου να κάνει χρήση όλων των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.  

 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορά η 

οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4O: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 

και θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου θα παραμένουν 
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σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Οποιαδήποτε 

αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους 

της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυητικές επιστολές 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ούτε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 
1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής 

πρόσκλησης,  εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.  

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύβασης.  

 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 

πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500,00€) ευρώ χωρίς ΦΠΑ το άρθρο 80 «αποδεικτικά μέσα» του ν. 4412/16 όπως ισχύει δεν 

εφαρμόζεται. 

 

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Για το κύρος σύμβασης του 

Δημοσίου με αντικείμενο μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) απαιτείται η 

κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9O Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, είναι: 

Α) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για συμβάσεις ίσες ή 

μεγαλύτερες των 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με δυνατότητα χρονικής παράτασης με τις ίδιες συμβατικές τιμές 

Β) τέσσερις (4) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο για συμβάσεις 

κάτω των 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με δυνατότητα χρονικής παράτασης με τις ίδιες συμβατικές τιμές. 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10O Χρόνοι και τόποι παράδοσης 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά σε χώρους και ποσότητες που θα ορίσει η αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν 

παρατάσεις. Πριν από κάθε παράδοση θα προηγείται επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου και του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των προς υλικών γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 221. Αν η επιτροπή παραλαβής 

κρίνει ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από του όρους 

της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάστασή τους με άλλη ισχύουν τα οριζόμενα το άρθρο 
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213 «Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση» του ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο: Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.   

 
ΑΡΘΡΟ 14O: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β) εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά  

 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 15O: Πληρωμή 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα 

(60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση 

των νόμιμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16O: Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
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Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών 

ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.  

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

 

            Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

     (ως προς τα είδη και τις τεχνικές 

              τους προδιαγραφές) 

 

 

 

            Μιχαήλ Χριστοδουλίδης 

         Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ 

 

         

Ο Συντάξας 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Μελετών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

  

Ε. Γεράσης 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Μαρία Στρατουδάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 


