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              Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38909/26.10.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              44η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                   την 26.10.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Οκτωβρίου 2018, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.38269/22-10-2018 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ             Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «     « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  «     «  

   ΑΠΟΦΑΣΗ –360–  

        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το            

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, όρων 

διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38598/24-10-2018 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τον με αριθμό 139/18 φάκελο με τα τεύχη του διαγωνισμού  για την   «Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σας γνωρίζουμε  ότι υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού  65.369,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  σε βάρος των Κ.Α. 20.6061, 

35.6061, 15.6063.0002, 45.6061 και 30.6061  ποσού 65.369,53€  του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 

οικονομικό έτος 2018. 

 Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», τον Ν Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 

3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις. 

          Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 18REQ003879611.  

Οι Α.Α.Υ.645-646-647-648-649/2018 έλαβαν τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  

Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 18REQ003890513   και στην πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αντίστοιχα τους Α.Δ.Α. 

ΩΤΡΑΩΕΒ-4ΜΞ, Ψ6Φ2ΩΕΒ-Ο6Φ, 6ΧΜ0ΩΕΒ-ΥΥΤ, 6ΑΩΦΩΕΒ-ΚΜΚ   & 685ΣΩΕΒ-ΒΗΥ.           

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για : 

1. Την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών 

2. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης  

3. Λόγω της υποχρεωτικότητας και αναγκαιότητας της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, να 

εγκρίνεται την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές 

2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» τον Συνοπτικό 

διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου  

3. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που έχουν ως 

κατωτέρω:                                      

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

3. Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

4. Το νόμο 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Το νόμο 3419/2002 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Νόμος 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) 

7. Νόμος 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) 

8. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Νόμος 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)  

10. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

11. Νόμος 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α΄/08-06-2016) 

12. Την με αριθμ. 158/16 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 4412/16 (Α΄ 147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 

13. Την κατευθυντήρια οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016) «οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης-Τ.Ε.Υ.Δ.» του άρθρου 79 παρ. 4, ν. 4412/16. 

14. Το άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/16 (Α΄147)» του ν. 4469/17 (ΦΕΚ 62/Α΄/03-05-

2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 38108/22-10-2018 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με 

τις με αριθμ. ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008) Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

17. Τη ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-06-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

18. Την με κωδικό Π139/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου που 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

19. Τη με αριθμό ……/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …., με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 
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iii) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

20. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ………… 

21. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με τροποποίηση των όρων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού εξήντα πέντε 

χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (65.369,53€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Ιλίου οικονομικού έτους 2018, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Α/Α 
Κωδικός Αριθμός 

Εξόδου 
Περιγραφή 

Συνολικό 

Ποσό 
Ομάδες 

1 20.6061 Παροχές ένδυσης 33.294,62 1η ομάδα 

2 35.6061 Παροχές ένδυσης 21.719,84 2η ομάδα 

3 15.6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 

είδος καθαριστριών 

σχολικών μονάδων 

1.844,99 3η ομάδα 

4 45.6061 Παροχές ένδυσης 3.860,74 4η ομάδα 

5 30.6061 Παροχές ένδυσης 4.649,34 
5η και 6η 

ομάδα 

  ΣΥΝΟΛΟ 65.369,53   

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ομάδες. Προσφορά 

που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ιλίου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……../……/2018 και ώρα 

……………. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την       /     /2018 και 

ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας 

ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΕΒ-Ν9Δ



  - 5 -  

του διαγωνισμού, δηλαδή την ……../    /2018 και έως ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά 

την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου 

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5 ΕΝΤΥΠΟ Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό υποβάλλονται 

μέχρι και την     /     /2018 και ώρα 13:00. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, παρέχονται από την 

αναθέτουσα αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι μέχρι την     /    /2018. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παράσχει τις ανωτέρω 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων, εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται.    

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε 

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, 

Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-

50, 2ος όροφος) 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Μ. Κρητικός), 213 20 30 185 (Α. Μπέλλου), 213 20 30 196 (Αρ. 

Μαμουνάκη) και 213 20 30 195 (Α. Μαράτου) 

Fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864 

Email: promithies@ilion.gr,  

 

Τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης παρέχονται 

από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 041 (Ε. Γεράσης) 

Fax: 210 26 91 865 

Email:  egerasis@ilion.gr     

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Συνοπτικός με προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/    /2018 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Δημαρχείο Ίλιου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

65.369,53€ 

 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

mailto:promithies@ilion.gr
mailto:egerasis@ilion.gr
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Έξι (6) μήνες από την υπογραφή του 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
120 ημέρες 

CPV 

18141000-9, 18143000-3, 18221000-4, 18440000-

5, 18830000-6, 31650000-7 και 35113440-5 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Α΄ (για 

το έτος 2017) όλων των ομάδων θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών 

μηνών από την έναρξη ισχύος του αντίστοιχου 

συμφωνητικού.  

 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Β΄ (για 

το έτος 2018) όλων των ομάδων θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) ημερολογιακών 

μηνών από την έναρξη ισχύος του αντίστοιχου 

συμφωνητικού.  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%) 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

Παράρτημα Α΄ «Γενικοί όροι διαγωνισμού»……………………………………………………………. 8 

Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής……………………………………………………………………………… 8 

Άρθρο 2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών……………………………………………………… 8 

Άρθρο 3 Κατάρτιση και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς-γλώσσα διαδικασίας……………………… 8 

Άρθρο 4 Λόγοι αποκλεισμού…………………………………………………………………………………. 

Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής………………………………………………................................... 

11 

14 

Άρθρο 6 Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς …………………………………………………… 16 

Άρθρο 7 Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς………………………………………………… 17 

Άρθρο 8 Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών-προσωρινός ανάδοχος…………………… 18 

Άρθρο 9 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης……………………………………………………………….......... 20 

Άρθρο 10 Σύναψη συμφωνητικού…………………………………………………………………………… 24 

Άρθρο 11 Διάρκεια ισχύος της σύμβασης…………………………………………………………….......... 24 

Άρθρο 12 Εκτέλεση της σύμβασης………………………………………………………………………… 24 

Άρθρο 13 Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις………………………………………….................................... 25 

Άρθρο 14 Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου-κυρώσεις…………………………………………………………. 26 

Άρθρο 15 Μονομερής λύση της σύμβασης………………………………………………………………… 26 

Άρθρο 16 Διοικητικές προσφυγές-ενστάσεις……………………………………………………………… 27 

Άρθρο 17 Διαδικασία επίλυσης διαφορών ………………………………………………………………… 28 

Άρθρο 18 Λοιπές διατάξεις…………………………………………………………………………………… 28 

Παράρτημα Β΄ «Ειδικοί όροι διαγωνισμού»…………………………………………………………… 29 

Άρθρο 1 Τεχνική Έκθεση-Προϋπολογισθείσα δαπάνη………………………………………...…………. 29 

Άρθρο 2 Ενδεικτικός προϋπολογισμός……………………………………………………………………... 31 

Άρθρο 3 Τεχνικές Προδιαγραφές……………………………………………………………………………. 38 

Άρθρο 4 Χρόνοι και τόποι παράδοσης……………………………………………………………………… 48 

Παράρτημα Γ΄ «Σχέδιο Σύμβασης»……………………………………………………………………….. 50 

Άρθρο 1 Συμβατικό αντικείμενο-τεχνικές προδιαγραφές-τιμή……………………………………………. 50 

Άρθρο 2 Τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης………………………………………………………….. 50 

Άρθρο 3 Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις……………………………………………………………….......... 51 

Άρθρο 4 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής……………………………………………………. 51 

Άρθρο 5 Υποκατάσταση αναδόχου…………………………………………………………………………. 52 

Άρθρο 6 Τροποποίηση σύμβασης…………………………………………………………………………... 52 

Άρθρο 7 Μονομερής λύση της σύμβασης………………………………………………………………….. 52 

Άρθρο 8 Ισχύς της σύμβασης………………………………………………………………………………... 52 

Άρθρο 9 Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις ……………………………………………………… 52 
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Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών-εφαρμοστέο δίκαιο………………………………………………………… 53 

Παράρτημα Δ΄ «Έντυπο οικονομικής προσφοράς»……………………………………………........ 54 

Παράρτημα Ε΄ «Τ.Ε.Υ.Δ.»…………………………………………………………………………………… 61 

Παράρτημα ΣΤ΄ «Υπόδειγμα αίτησης»…………………………………………………………………… 76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

(Ανήκει στη επαναδιακήρυξη με  αριθμό …./    -   -2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, 

το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

……. /    /2018 και ώρα 14:00 ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../    /2018 

και ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13 122. 

 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 

παράρτημα Ζ΄) του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του.  

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος της προσφοράς κατατεθεί στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρούσα τότε η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 

εσωκλείεται στον φάκελο της προσφοράς. 

 

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει 

ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

  

Στο παράρτημα Ζ΄ της παρούσης υπάρχει σχετικό υπόδειγμα αίτησης. 

 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  
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Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια καθώς και φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο είναι δυνατή η 

προσκόμισή τους σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-06-

2018 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 

την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον oπoίo 

θα αναγράφονται ευκρινώς:   

                              

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ. 
  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής                

προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(άρθρο 93 του Ν.4412/16).  
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β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 

τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 

94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος παραρτήματος (άρθρο 95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

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

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
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για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

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

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 )» 

  

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά: 

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

(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

 

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

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

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

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/16 (Β΄/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα ΣΤ΄) και συμπληρώνεται (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β, Γ και Δ), ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ α) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς 

οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και υποβάλλεται από τους 

υποψήφιους αφού συμπληρωθεί. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ) καθώς και 

σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενική Ένδειξη α) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
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του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας-οικονομικής 

επάρκειας 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση 

αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

µε την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας 

για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται 

η ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να 

δανειστεί, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η 

προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 

τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  
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α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων 

στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την 

επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της οικονομικής 

επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε κάθε 

περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του τρίτου, όπως 

ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον παραπάνω με την 

υπογραφή τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της του προσφέροντα με τα όσα 

αναφέρονται στο Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.  

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα στο φάκελο της τεχνική τους 

προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά από ανεξάρτητα 

διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις συμμόρφωσης κατασκευαστών β) τεχνικά φυλλάδια 

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

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και γ) υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για 

ατομικές επιχειρήσεις, στην οποία θα αναφέρεται ότι το έτος κατασκευής των προς προμήθεια 

ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των δέκα οκτώ (18) μηνών. 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) μπορεί να είναι σε απλά 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-06-2014 της 

Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους 

– Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 

υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου. 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) αφορούν όλα τα προς προμήθεια είδη. 

Εξαίρεση αποτελούν τα κάτωθι: 
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Για τα είδη: θερινό πηλίκιο (α/α 19) και Μονωτικά Εργαλεία (α/α 85 και 86) οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων ειδών σε απλό ευανάγνωστο 

φωτοαντίγραφο.  

Για το είδος: καπέλο (α/α 6, 42, 71 και 83) οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην τεχνική τους προσφορά θα 

υποβάλλουν μόνο υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για ατομικές επιχειρήσεις στην οποία θα αναφέρεται ότι 

το προς προμήθεια είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Επίσης, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μαζί με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν και δείγματα των εξής υπο προμήθεια ειδών: 

1. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (μία συσκευασία) 

2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (ένα γάντι ή ένα ζεύγος) 

3. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα γιλέκο) 

4. Δερμάτινα γάντια (ένα γάντι η ένα ζεύγος) 

5. Δερματοπάνινα γάντια (ένα γάντι ή ένα ζεύγος) 

6. Νιτσεράδα (ένα τεμάχιο) 

Για την επιστροφή των δειγμάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11, άρθρο 214 του ν. 

4412/16 όπως ισχύει.  

 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες 

του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα περιλαμβάνουν των ομάδων. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο 

των ομάδων θα απορρίπτονται. 

 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς. 
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Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

 

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής 

προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό 

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν. 4412/16, 

όπως ισχύει.  

   

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται, από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθμούν, 

οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus, όπου αυτά απαιτούνται).  

 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 

έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, καταχωρίζονται σε πρακτικό α) όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων 

αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής 

προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων αναδόχων των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της 

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική 

Επιτροπή) του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 

του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 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 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 το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

και (I.K.E.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 
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ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

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

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Όπου 

δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

υποβάλλονται αντί αυτού: 

 α. Σχετικό έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με το οποίο θα δηλώνεται η αδυναμία 

έκδοσής του, και   

β. Ένορκη βεβαίωση από την οποία θα προκύπτουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση (3) του 

παρόντος άρθρου ή αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 

παρ. 2 ν. 4412/16) 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 
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(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως: 

α. Για φυσικά πρόσωπα: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές 

του. 

β. Για νομικά πρόσωπα: 

β.1) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

β.2) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Για φυσικά πρόσωπα: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

 

β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών 

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς 

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  
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 Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 

με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς 
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να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Γ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

των παραδοθέντων υλικών από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, της υπηρεσίας που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας 

β) Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών 
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γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά 

 

η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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 τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β)  Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 

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

α) 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 (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων. 

 

4. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών». 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, (ήτοι της οικονομικής επιτροπής) η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. 
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Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης 

 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΕΒ-Ν9Δ



  - 30 -  

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Ιλίου.  

 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Ιλίου. 

  

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νομικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Παράρτημα Β΄: «Ειδικοί όροι διαγωνισμού» 

(Ανήκει στη με αριθμ.          /2018 επαναδιακήρυξη) 

 

Άρθρο 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Ιλίου. Σύμφωνα με τη με αριθμ. 002/150/02-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.: 73ΓΑΩΕΒ-Ο54), ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τις τρεις 

ομάδες. Προκειμένου να κατακυρωθούν και οι υπόλοιπες ομάδες εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 7718/23-

02-2018 Διακήρυξη (18PROC002710968). Με την με αριθμ. 154/14377/12-04-2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 7ΔΜ8ΩΕΒ-ΛΝΞ) ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για όλες τις 

ομάδες πλην όμως με την με αριθμ. 177/16493/30-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(Α.Δ.Α.: Ω73ΟΩΕΒ-Ο2Ι) εγκρίνεται η ματαίωση του διαγωνισμού λόγω εν μέρει αποδοχής ένστασης 

συμμετέχοντα. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας αλλά και την 

υποχρεωτικότητα της, αποφασίσθηκε η εκ νέου αναζήτηση προσφορών με τροποποίηση των όρων.   

Η σύνταξη της και ο καθορισμός των δικαιούχων ανά Διεύθυνση βασίζεται: 

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

την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με τις με 

αριθμ. ΤΤ36586/07 (1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β΄/28-05-2008) και την ισχύουσα 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α., όπως αυτές κρίνονται από τον τεχνικό ασφαλείας ή την 

ιατρό εργασίας του 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. 
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Από την καταγραφή που έγινε με βάση τα παραπάνω, για τα έτη 2017 και 2018, οι συνολικοί δικαιούχοι στο 

προσωπικό του Δήμου Ιλίου ανέρχονται σε 275 εργαζόμενους σε σύνολο 316 εργαζομένων 

δικαιούμενων είδη ατομικής προστασία (για τους 41 ήδη υπάρχει ανάδοχος σύμφωνα με την με αριθμ. 

002/105/02-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) χωρίς να υπολογίζονται τυχόν αποχωρήσεις ή 

προσλήψεις. 

 

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 τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, 

όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα και με τη σχετική κρίση του τεχνικού ασφαλείας ή της ιατρού 

εργασίας του Δήμου Ιλίου. 

 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση 

έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.  

 

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα πέντε 

χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (65.369,53€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου 

οικονομικού έτους 2018 όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Κωδικός Αριθμός 

Εξόδου 
Περιγραφή 

Συνολικό 

Ποσό 
Ομάδες 

1 20.6061 Παροχές ένδυσης 33.294,62 1η ομάδα 

2 35.6061 Παροχές ένδυσης 21.719,84 2η ομάδα 

4 15.6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 

είδος καθαριστριών 

σχολικών μονάδων 

1.844,99 3η ομάδα 

5 45.6061 Παροχές ένδυσης 3.860,74 4η ομάδα 

6 30.6061 Παροχές ένδυσης 4.649,34 
5η και 6η 

ομάδα 

  ΣΥΝΟΛΟ 65.369,53   
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Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την τεχνική τους 

προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά από 

ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις συμμόρφωσης κατασκευαστών β) 

τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση 

τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και γ) υπεύθυνη δήλωση, του 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος 

φυσικού προσώπου για ατομικές επιχειρήσεις, στην οποία θα αναφέρεται ότι το έτος 

κατασκευής των προς προμήθεια ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των δέκα οκτώ (18) 

μηνών. 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) μπορεί να είναι σε απλά 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-06-2014 της 

Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους 

– Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 

υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου. 

 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) αφορούν όλα τα προς προμήθεια είδη. 

Εξαίρεση αποτελούν τα κάτωθι: 

Για τα είδη: θερινό πηλίκιο (α/α 19) και Μονωτικά Εργαλεία (α/α 85 και 86) οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων ειδών σε 

απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο.  

Για το είδος: καπέλο (α/α 6, 42, 71 και 83) οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην τεχνική τους 

προσφορά θα υποβάλλουν μόνο υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 

(Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για ατομικές 

επιχειρήσεις στην οποία θα αναφέρεται ότι το προς προμήθεια είδος συμφωνεί με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Επίσης, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μαζί με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν και δείγματα των εξής υπο προμήθεια ειδών: 

 

1. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (μία συσκευασία) 

2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (ένα γάντι ή ένα ζεύγος) 

3. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα γιλέκο) 

4. Δερμάτινα γάντια (ένα γάντι η ένα ζεύγος) 

5. Δερματοπάνινα γάντια (ένα γάντι ή ένα ζεύγος) 

6. Νιτσεράδα (ένα τεμάχιο) 
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Για την επιστροφή των δειγμάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11, άρθρο 214 του ν. 

4412/16 όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Τμήμα Σχεδιασμού, αποκομιδής 

Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 

Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

1 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 300 9,00 € 2.700,00 35113440-5 

2 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 130 25,00 € 3.250,00 18830000-6 

3 Νιτσεράδες τεμάχιο 100 38,00 € 3.800,00 18221000-4 

4 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 500 1,80 € 900,00 18141000-9 

5 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 450 2,50 € 1.125,00 18141000-9 

6 Καπέλο τεμάχιο 200 3,00 € 600,00 1844000-5 

7 Γαλότσες ζεύγος 20 9,50 € 190,00 18143000-3 

8 
Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 
τεμάχιο 125 11,00 € 1.375,00 18143000-3 

        Σύνολο 13.940,00 

         Φ.Π.Α. 24% 3.345,60 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
17.285,60 

 

       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

9 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 300 2,50   750,00 18141000-9 
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10 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 10 7,00   70,00 18141000-9 

11 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 
τεμάχιο 5 8,00   40,00 18143000-3 

12 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 100 9,00   900,00 35113440-5 

13 Νιτσεράδες τεμάχιο 100 38,00   3.800,00 18221000-4 

14 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 470 1,80   846,00 18141000-9 

15 
Μάσκα μίας χρήσης 

FFP2 
τεμάχιο 1.500 1,00   1.500,00 18143000-3 

16 
Στολή προστασίας μιας 

χρήσεως 
τεμάχιο 79 6,00   474,00 18143000-3 

17 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 120 25,00   3.000,00 18830000-6 

18 Γαλότσες ζεύγος 19 9,50   180,50 18143000-3 

19 Θερινό πηλίκιο τεμάχιο 150 3,00   450,00 18440000-5 

20 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 50 18,00   900,00 18143000-3 

        Σύνολο 12.910,50 

         Φ.Π.Α. 24% 3.098,52 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
16.009,02 

 

       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 26.850,50 

 Φ.Π.Α. 24% 6.444,12 

 Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 33.294,62 

 

       2η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 

Πρασίνου και Διεύθυνση Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

21 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 20 2,00 40,00 18141000-9 

22 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης  
συσκευασία 80 5,50 440,00 18141000-9 

23 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου με φίλτρο 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμάχιο 2 110,00 220,00 18143000-3 
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24 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 200 30,00 6.000,00 18143000-3 

25 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 50 9,00 450,00 35113440-5 

26 
Στολή προστασίας μιας 

χρήσεως 
τεμάχιο 200 6,00 1.200,00 18143000-3 

27 
Σταθεροποιητής θέσης 

εργασίας και ανάρτησης 
τεμάχιο 5 110,00 550,00 18143000-3 

28 Επιγονατίδες ζεύγος 4 10,00 40,00 18143000-3 

29 Γαλότσες ζεύγος 20 9,50 190,00 18143000-3 

  
   

Σύνολο 9.130,00 

         Φ.Π.Α. 24% 2.191,20 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
11.321,20 

 

       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

30 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 5 1,80 9,00 18141000-9 

31 Δερμάτινα γάντια ζεύγος 276 7,00 1.932,00 18141000-9 

32 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 46 2,00 92,00 18141000-9 

33 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 80 5,50 440,00 18141000-9 

34 Κράνη τεμάχιο 20 30,00 600,00 18143000-3 

35 
Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 
τεμάχιο 47 11,00 517,00 18143000-3 

36 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου με φίλτρο 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμάχιο 2 110,00 220,00 18143000-3 

37 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 48 9,00 432,00 35113440-5 

38 Νιτσεράδες τεμάχιο 20 38,00 760,00 18221000-4 

39 
Στολή προστασίας μιας 

χρήσεως 
τεμάχιο 200 6,00 1.200,00 18143000-3 

40 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 47 25,00 1.175,00 18830000-6 

41 Επιγονατίδες ζεύγος 4 10,00 40,00 18143000-3 

42 Καπέλο τεμάχιο 47 3,00 141,00 18440000-5 
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43 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 46 18,00 828,00 18143000-3 

        Σύνολο 8.386,00 

         Φ.Π.Α. 24% 2.012,64 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
10.398,64 

 

       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 17.516,00 

 Φ.Π.Α. 24% 4.203,84 

 Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας 21.719,84 

 

       

       3η ΟΜΑΔΑ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης/Κ.Α.Ε.: 

15.6063.0002 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

44 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 39 5,50 214,50 18141000-9 

45 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 1 1,80 1,80 18141000-9 

46 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 1 2,50 2,50 18141000-9 

        Σύνολο 218,80 

         Φ.Π.Α. 24% 52,51 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
271,31 

 

       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

47 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 2 1,80 3,60 18141000-9 

48 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 44 5,50 242,00 18141000-9 

49 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 23 2,50 57,50 18141000-9 

50 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 63 9,00 567,00 35113440-5 
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51 
Προστατευτικές 

Ενδυμασίες (ρόμπες) 
τεμάχιο 21 19,00 399,00 18143000-3 

        Σύνολο 1.269,10 

         Φ.Π.Α. 24% 304,58 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
1.573,68 

 

       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 1.487,90 

 Φ.Π.Α. 24% 357,09 

 Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας 1.844,99 

 

       

       
4η ΟΜΑΔΑ: Δημοτικό Κοιμητήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 45.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

52 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 470 1,80 846,00 18141000-9 

53 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 10 30,00 300,00 18143000-3 

54 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 6 25,00 150,00 18830000-6 

55 Γάντια από PVC ζεύγος 10 2,00 20,00 18141000-9 

        Σύνολο 1.316,00 

         Φ.Π.Α. 24% 315,84 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
1.631,84 

 

       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

56 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 465 1,80 837,00 18141000-9 

57 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 1 5,50 5,50 18141000-9 

58 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 10 30,00 300,00 18143000-3 
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59 Αδιάβροχες ποδιές τεμάχιο 4 17,00 68,00 18143000-3 

60 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 5 25,00 125,00 18830000-6 

61 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 9 18,00 162,00 18143000-3 

62 Ανακλαστικό γιλέκο τεμάχιο 10 9,00 90,00 35113440-5 

63 Νιτσεράδες τεμάχιο 5 38,00 190,00 18221000-4 

64 Γάντια από PVC ζεύγος 10 2,00 20,00 18141000-9 

        Σύνολο 1.797,50 

         Φ.Π.Α. 24% 431,40 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
2.228,90 

 

       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.113,50 

 Φ.Π.Α. 24% 747,24 

 Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας 3.860,74 

 

       
5η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

65 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 33 1,80 59,40 18141000-9 

66 Γάντια PVC ζεύγος 11 2,00 22,00 18141000-9 

67 Φιλτρόμασκα Ρ1 τεμάχιο 11 33,00 363,00 18143000-3 

68 Άρβυλα Ασφαλείας ζεύγος 26 25,00 650,00 18830000-6 

69 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 34 2,50 85,00 18141000-9 

70 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 11 30,00 330,00 18143000-3 

71 Καπέλα τεμάχιο 11 3,00 33,00 18440000-5 

72 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 32 9,00 288,00 35113440-5 

73 
Ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρ. τόξο 
τεμάχιο 4 54,00 216,00 18143000-3 

74 Κράνη τεμάχιο 6 30,00 180,00 18143000-3 

75 Επιγονατίδες τεμάχιο 6 10,00 60,00 18143000-3 

        Σύνολο 2.286,40 
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        Φ.Π.Α. 24% 548,74 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
2.835,14 

 

       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

76 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγος 33 1,75 57,75 18141000-9 

77 Γάντια μονωτικά ζεύγος 25 12,51 312,75 18141000-9 

78 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ζεύγος 50 2,50 125,00 18141000-9 

79 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 6 7,00 42,00 18141000-9 

80 Γυαλιά μάσκα goggles  τεμάχιο 4 7,00 28,00 18143000-3 

81 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 38 9,00 342,00 35113440-5 

82 Ποδιές συγκολλητών τεμάχιο 3 9,00 27,00 18143000-3 

83 καπέλο τεμάχιο 41 3,00 123,00 18440000-5 

84 Επιγονατίδες ζεύγος 6 7,00 42,00 18143000-3 

        Σύνολο 1.099,50 

         Φ.Π.Α. 24% 263,88 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
1.363,38 

 

       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.385,90 

 Φ.Π.Α. 24% 812,62 

 Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας 4.198,52 

 

       

       
6η ΟΜΑΔΑ: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

85 Μονωτικά εργαλεία σειρά 2 90,89 181,78 31650000-7 

        Σύνολο 181,78 

         Φ.Π.Α. 24% 43,63 
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Γενικό 

Σύνολο 
225,41 

 
      

 Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

86 Μονωτικά εργαλεία σειρά 2 90,89 181,78 31650000-7 

        Σύνολο 181,78 

         Φ.Π.Α. 24% 43,63 

 
        

Γενικό 

Σύνολο 
225,41 

 
      

 Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 363,56 

 Φ.Π.Α. 24% 87,25 

 Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας 450,81 

 
      

  

 

Γενικό Σύνολο Ομάδων (χωρίς Φ.Π.Α.) 

52.717,36 

 Φ.Π.Α. 24% 12.652,17 

 
Γενικό Σύνολο Ομάδων 65.369,53 

  

Άρθρο 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Δερματοπάνινα γάντια (Αφορά τα είδη με α/α 4, 30, 45, 47, 52, 56, 65 και 76) 

 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 

συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε 

κήπους, μηχανοτεχνίτες. 

 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 mm To εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα 

από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης, γάντια µε 

ενίσχυση από δεύτερο στρώµα δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης που θα καλύπτουν τουλάχιστον 

τον αντίχειρα δείκτη και µικρό. 
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Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µμηχανικών αντοχών 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή µε λεπίδα) 

• 4 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Σήµανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 4, 2 

 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (Αφορά τα είδη με α/α 5, 9, 46, 49, 69 και 78) 

 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε 

υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός και πίσω μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να 

προστατεύει από χημικές ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η μανσέτα θα είναι από βαμβακερό ύφασμα. 

 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 3, 2. 

• 4 (τριβή) 

• 2 (κοπή με λεπίδα) 

• 3 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Πρότυπα: ΕΝ 388 και EN 420 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους από χημικές ουσίες και Μικροοργανισμού και οι 

κωδικοί 4, 2, 3, 2 

 

Γάντια ελαστικά µίας χρήσης (Αφορά τα είδη με α/α 22, 33, 44, 48 και 57) 

 

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χηµικών ουσιών ή µμικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Περίπου 30 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. 

Να είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 ζεύγη. 
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Πρότυπα: ΕΝ 374 -2, ΕΝ 374-3 (ADGIK) και EN 388 

 

Σήµανση: 

CE 

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

Γάντια συγκολλητών (Αφορά τα είδη με α/α 10 και 79) 

 

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 

 

Χαρακτηριστικά: 

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν 

προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων 

μετάλλων. 

 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3, 1, 3, 4  

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών: 4,1, 3, 3, 4, X 

Πρότυπα ΕΝ 388, EN 420 και EN 407 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 3, 4 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 

 

Γάντια μονωτικά (Αφορά το είδος με α/α 77) 

 

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 

Πρότυπο ΕΝ 60903 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

• RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
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• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

Κράνη (Αφορά τα είδη με α/α 34 και 74) 

 

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

 

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. 

  

• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί 

• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να 

πλένεται 

 

Πρότυπο ΕΝ 397 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 

 

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, 

συντήρηση και αποθήκευση 

 

Γυαλιά μάσκα (goggles) (Αφορά το είδος με α/α 80) 

 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από 

μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) 

 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική 

επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και 

προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 
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Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Β Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• 4 προστασία από σκόνη. 

 

Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο ο 

ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για μηχανικούς 

κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο) 

 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (Αφορά τα είδη με α/α 8 και 35) 

 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με 

αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.  

 

Πρότυπα: ΕΝ 166 

 

Σήμανση: 

• Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. 
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• F Μηχανική αντοχή. 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

 

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (Αφορά το είδος με α/α 73) 

 

Ασπίδιο με διάταξη στην κεφαλή. Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη διάταξη προσαρμογής 

στο κεφάλι. Το πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες και 

θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 

 

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

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ 2. 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 

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

• Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 

 

Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στην κεφαλή θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του 

προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. Η σήμανση του θα είναι: 

 

• Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 

 

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (Αφορά το είδος με α/α 11) 

 

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 

 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 

ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι. Ως υλικό κατασκευής να είναι το 

fiberglass. 

 

Πρότυπο: ΕΝ 166 και EN 175 

 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΕΒ-Ν9Δ



  - 46 -  

 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 

 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 

ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

 

Φιλτρόμασκα Ρ1 (Αφορά το είδος με α/α 67) 

 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. 

 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό 

ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Να διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 

τεμάχια. Τηρουμένων των κανόνων υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί 

ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

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

• CE 

• FFP1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

 

Μάσκα μιας χρήσης FFP2 (Αφορά το είδος με α/α 15) 

 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό 

ιμάντα προσαρμογής που να  καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, εφαρμόζοντας μαλακά στο πρόσωπο χωρίς 

να ερεθίζει. Δεν μειώνει το οπτικό πεδίο και να επιτρέπει τη χρήση προστατευτικών γυαλιών. Τηρουμένων 

των  κανόνων υγιεινής να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η 

αναπνοή του. 

 

Πρότυπο: ΕΝ 149 

• Σήμανση: CE   

• FFP2 

• Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος  , έτος κατασκευής  
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• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

 

Μάσκα ημίσεως προσώπου (Αφορά τα είδη με α/α 24, 53, 58 και 70) 

 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό σιλικόνης με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν 

μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το 

κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α2 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει 

προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. 

  

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα 

 

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

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρο (Αφορά τα είδη με α/α 23 και 36) 

 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 

πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε 

αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 

 

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα 

 

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

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

 

Ανακλαστικό γιλέκο (Αφορά τα είδη με α/α 1, 12, 25, 37, 50, 62, 72 και 81) 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα), σε 

δρόμους πλατείες κ.λπ. 
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Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό 

αντανακλαστικό υλικό. Ειδικότερα: 

 

 Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και στο εμπρός αριστερό και δεξιό κάτω 

μέρος θα υπάρχουν από μία διαιρούμενη τσέπη και το σήμα του Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο 

επάνω εμπρός αριστερό μέρος του. 

 

 Θα φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. Οι τσέπες θα κλείνουν με 

αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 

 

 Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου θα είναι ο πολυεστέρας 65% και 35% βαμβάκι, καθώς 

προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.  

 

 Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) και Extra Extra Large 

(XXL). 

 

Πρότυπα: ΕΝ 13688 και ΕΝ 20471. 

 

Σήμανση: 

 CE. 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2. 

 

Αδιάβροχες ποδιές (Αφορά το είδος με α/α 59) 

 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. 

 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 340 και EN 467 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
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Ποδιά συγκολλητών (Αφορά το είδος με α/α 82) 

 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 

Πρότυπα ΕΝ 11611 

 Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 

Γαλότσες (Αφορά τα είδη με α/α 7, 18 και 29) 

 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων 

και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

 

Πρότυπο ΕΝ 20344 και EN 20345 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 

 

Άρβυλα ασφαλείας (Αφορά τα είδη με α/α 2, 17, 40, 54, 60 και 68) 

 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

 

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο από δέρμα αποκλειωμένης της κρούτας με ύψος που να προστατεύει τα 

σφυρά, με προστατευτικό μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Στις 

περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας 

έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται µε χρήση µμεταλλικού ένθετου στη σόλα, κατά µήκος του πέλµατος, η 
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μεγαλύτερη ακαµψία στη σόλα λόγω του μεταλλικού ένθετου και το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω 

τον μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο βάδισα των δικαιούχων που τα 

χρησιμοποιούν.  

 

Συνεπώς, τόσο το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης µε 

κατάλληλη ενίσχυση κατά µήκος του πέλµατος πρέπει να είναι από υλικά αφενός µη μεταλλικά, ώστε τα 

άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και µε πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές 

ενισχύσεις και αφετέρου µε µηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες µε αυτές που 

αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. 

 

Επίσης θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης.  

 

Μεγέθη από 35 έως 47 

Πρότυπο ΕΝ 20344 και EN 20345 

 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• στη σόλα oil resistant 

 

Σταθεροποιητής θέσης εργασίας και ανάρτησης (Αφορά το είδος με α/α 27) 

  

Χαρακτηριστικά: Σταθεροποιητής θέσης εργασίας, ο οποίος θα φέρει αυτόματο μηχανισμό ρύθμισης του 

μήκους του, καθώς και συνδέτες με αυτόματο κλείδωμα, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από κράμα 

αλουμινίου, ώστε να συνδυάζουν χαμηλό βάρος με ικανοποιητικές αντοχές. 

 

Πρότυπα: ΕΝ 358 και EN 362.  

 

Σήμανση:    

•CE 

•Κατασκευαστής  , κωδικός προϊόντος έτος κατασκευής, μέγεθος  
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• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας 

 

Εργαλεία μονωτικά (Αφορά τα είδη με α/α 85 και 86) 

 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. 

 

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία  

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 ένδειξη φάσης μονού πόλου και εύρος μέτρησης 

τάσης 90V-480V 

3. Σετ κατσαβίδια χειρός έξι (6) τεμαχίων FACOM ή ισοδύναμο, ίσια: 2,5Χ75-3,5Χ75-4Χ100-5,5Χ125mm. 

Phillips: 1Χ100-2Χ125mm. Λάμα A.VE 

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 

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. 

 

Επιγονατίδες (Αφορά τα είδη με α/α 28, 41, 75 και 84) 

  

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή 

του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό 

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

 

Νιτσεράδες (Αφορά τα είδη με α/α 3, 13, 38 και 63) 

 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 

στο πλύσιμο και τη σήμανση.  

 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• Διαπνοή 3. 

 Υλικό κατασκευής αδιάβροχο. 

 Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται,  τοποθετείται σε θήκη που  είναι στο πίσω μέρος 

της νιτσεράδας. 
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 Πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro ή φερμουάρ που κλείνει μέχρι επάνω. 

 Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες. 

 

Οι νιτσεράδες θα αποτελούνται από σακάκι και παντελόνι και θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ 

ΙΛΙΟΥ» 

 

Καπέλα (Αφορούν τα είδη με α/α 6, 42, 71 και 83) 

 

Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα είναι πλεκτά με ενιαία 

πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm. 

 

Θερινό πηλίκιο (Αφορά το είδος με α/α 19) 

 

Θα είναι τύπου τζόκεϋ και θα φέρει γείσο από 100% βαμβακερό ύφασμα.  

 

Στολή προστασίας μιας χρήσης (Αφορούν τα είδη με α/α 16, 26 και 39) 

 

Φόρμα ολόσωμη, από πολυπροπυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα, με λαστιχάκια στην 

κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια μιας χρήσεως χρώματος  λευκού. 

 

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013 

 

Σήµανση: 

CE 

Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος 

 

Φόρμα εργασίας (Αφορούν τα είδη με α/α 20, 43 και 61) 

 

Θα είναι ολόσωμες χωρίς τιράντες με σύνθεση 100% βαμβάκι με λάστιχο στην περιοχή της μέσης και 

τσέπες θα  κλείνει με φερμουάρ. 

 

Πρότυπα: EN ISO 13688 

Σήµανση: 

CE 

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος 

 

Προστατευτικές ενδυμασίες (Ρόμπες) (Αφορά το είδος με α/α 51) 
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Θα είναι βαμβακερή, ολόσωμη, με κοντά μανίκια, θα κλείνει με κουμπιά, θα φέρει δύο τσέπες στο ύψος των 

μηρών και γενικά θα είναι κατάλληλη ως προστατευτική ενδυμασία για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα 

των σχολείων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013 

 

Σήµανση: 

CE 

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος 

 

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος των συμβάσεων του Δήμου με τους υποψήφιους που θα 

αναδειχθούν προμηθευτές της παρούσας προμήθειας τροποποιηθούν οι καταστάσεις δικαιούχων έτσι ώστε 

να αλλάζουν οι ποσότητες ανά μέγεθος για τα προαναφερόμενα είδη που παρουσιάζονται στους παραπάνω 

πίνακες, τότε οι τελικές ποσότητες ανά μέγεθος θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις 

δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα και με τη σχετική κρίση της ιατρού 

εργασίας του Δήμου Ιλίου. 

 

Άρθρο 4 

 Τόπος, Χρόνος  και Τρόπος Παράδοσης 

 

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

οριστούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Δήμου Ιλίου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 

τμηματικά σε δύο χρονικές στιγμές και πάντα εντός της διάρκειας ισχύος του συμφωνητικού η 

οποία είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή του. 

 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Α΄ όλων των ομάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την έναρξη ισχύος του αντίστοιχου συμφωνητικού.  

 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Β΄ όλων των ομάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός έξι (6) ημερολογιακών μηνών από την έναρξη ισχύος του αντίστοιχου συμφωνητικού.  

 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών, η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αντίστοιχου Αναδόχου και το καλώς και ορθώς εκδιδόμενο τιμολόγιο θα γίνονται με ευθύνη των αρμοδίων 

οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
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Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, 

ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει  

εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 206ου και του 207ου άρθρου του Ν. 4412/2016. 

           Ίλιον, 24/10/2018 

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 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

(Ανήκει στη επαναδιακήρυξη ……/2018) 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δημόσια Σύμβαση που αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

 

Στο Ίλιον σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος 

Ιλίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, οδός Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918  και Δ.Ο.Υ. 

Αγίων Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται 

στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (επαναδιακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ 
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Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Ιλίου αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Δήμο στη διάρκεια 

ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή του. 

 

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

οριστούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Δήμου Ιλίου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 

τμηματικά σε δύο χρονικές στιγμές. 

 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Α΄ (για το έτος 2017) όλων των ομάδων θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την έναρξη ισχύος του 

αντίστοιχου συμφωνητικού.  

 

Η παράδοση των ειδών των υποομάδων Β΄ (για το έτος 2018) όλων των ομάδων θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) ημερολογιακών μηνών από την έναρξη ισχύος του αντίστοιχου 

συμφωνητικού.  

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

των παραδοθέντων υλικών από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, της υπηρεσίας που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας 

β) Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά 

 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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 τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β)  Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την 

παράδοση των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου 

Ιλίου, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του v. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

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) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/16 

  

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

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

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

 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων. 

 

4. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ ΄»: Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

(ανήκει στην με αριθμ.      /     /2018 επαναδιακήρυξη) 

 

1η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Τμήμα Σχεδιασμού, 

αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

και Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 20.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

1 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 300 
  

35113440-5 

2 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 130 
  

18830000-6 

3 Νιτσεράδες τεμάχιο 100 
  

18221000-4 

4 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 500 

  
18141000-9 

5 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 450 

  
18141000-9 

6 Καπέλο τεμάχιο 200 
  

1844000-5 

7 Γαλότσες ζεύγος 20 
  

18143000-3 

8 

Γυαλιά προστασίας 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεμάχιο 125 
  

18143000-3 
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        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

9 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 300 

  
18141000-9 

10 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 10 
  

18141000-9 

11 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 
τεμάχιο 5 

  
18143000-3 

12 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 100 
  

35113440-5 

13 Νιτσεράδες τεμάχιο 100 
  

18221000-4 

14 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 470 

  
18141000-9 

15 
Μάσκα μίας χρήσης 

FFP2 
τεμάχιο 1.500 

  
18143000-3 

16 
Στολή προστασίας 

μιας χρήσεως 
τεμάχιο 79 

  
18143000-3 

17 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 120 
  

18830000-6 

18 Γαλότσες ζεύγος 19 
  

18143000-3 

19 Θερινό πηλίκιο τεμάχιο 150 
  

18440000-5 

20 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 50 
  

18143000-3 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 Φ.Π.Α. 24% 

 
 Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 
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2η ΟΜΑΔΑ: Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 

Πρασίνου και Διεύθυνση Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 35.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

21 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 20 
  

18141000-9 

22 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης  
συσκευασία 80 

  
18141000-9 

23 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου με φίλτρο 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμάχιο 2 
  

18143000-3 

24 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 200 

  
18143000-3 

25 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 50 
  

35113440-5 

26 
Στολή προστασίας 

μιας χρήσεως 
τεμάχιο 200 

  
18143000-3 

27 

Σταθεροποιητής 

θέσης εργασίας και 

ανάρτησης 

τεμάχιο 5 
  

18143000-3 

28 Επιγονατίδες ζεύγος 4 
  

18143000-3 

29 Γαλότσες ζεύγος 20 
  

18143000-3 

  
   

Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

30 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 5 

  
18141000-9 
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31 Δερμάτινα γάντια ζεύγος 276 
  

18141000-9 

32 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 46 
  

18141000-9 

33 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 80 

  
18141000-9 

34 Κράνη τεμάχιο 20 
  

18143000-3 

35 

Γυαλιά προστασίας 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

τεμάχιο 47 
  

18143000-3 

36 

Μάσκα ολοκλήρου 

προσώπου με φίλτρο 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμάχιο 2 
  

18143000-3 

37 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 48 
  

35113440-5 

38 Νιτσεράδες τεμάχιο 20 
  

18221000-4 

39 
Στολή προστασίας 

μιας χρήσεως 
τεμάχιο 200 

  
18143000-3 

40 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 47 
  

18830000-6 

41 Επιγονατίδες ζεύγος 4 
  

18143000-3 

42 Καπέλο τεμάχιο 47 
  

18440000-5 

43 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 46 
  

18143000-3 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 Φ.Π.Α. 24% 

 
 Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας 

 
 

       
       3η ΟΜΑΔΑ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης/Κ.Α.Ε.: 15.6063.0002 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 
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44 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 39 

  
18141000-9 

45 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 1 

  
18141000-9 

46 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 1 

  
18141000-9 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

47 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 2 

  
18141000-9 

48 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 44 

  
18141000-9 

49 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 23 

  
18141000-9 

50 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 63 
  

35113440-5 

51 
Προστατευτικές 

Ενδυμασίες (ρόμπες) 
τεμάχιο 21 

  
18143000-3 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 Φ.Π.Α. 24% 

 
 Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας 
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4η ΟΜΑΔΑ: Δημοτικό Κοιμητήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 

45.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

52 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 470 

  
18141000-9 

53 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 10 

  
18143000-3 

54 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 6 
  

18830000-6 

55 Γάντια από PVC ζεύγος 10 
  

18141000-9 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

56 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 465 

  
18141000-9 

57 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης 
συσκευασία 1 

  
18141000-9 

58 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 10 

  
18143000-3 

59 Αδιάβροχες ποδιές τεμάχιο 4 
  

18143000-3 

60 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 5 
  

18830000-6 

61 Φόρμα εργασίας τεμάχιο 9 
  

18143000-3 

62 Ανακλαστικό γιλέκο τεμάχιο 10 
  

35113440-5 

63 Νιτσεράδες τεμάχιο 5 
  

18221000-4 

64 Γάντια από PVC ζεύγος 10 
  

18141000-9 
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        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 Φ.Π.Α. 24% 

 
 Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας 

 
 

       
5η ΟΜΑΔΑ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

65 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 33 

  
18141000-9 

66 Γάντια PVC ζεύγος 11 
  

18141000-9 

67 Φιλτρόμασκα Ρ1 τεμάχιο 11 
  

18143000-3 

68 Άρβυλα Ασφαλείας ζεύγος 26 
  

18830000-6 

69 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 34 

  
18141000-9 

70 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου 
τεμάχιο 11 

  
18143000-3 

71 Καπέλα τεμάχιο 11 
  

18440000-5 

72 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 32 
  

35113440-5 

73 
Ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρ. τόξο 
τεμάχιο 4 

  
18143000-3 

74 Κράνη τεμάχιο 6 
  

18143000-3 

75 Επιγονατίδες τεμάχιο 6 
  

18143000-3 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  
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Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

76 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
ζεύγος 33 

  
18141000-9 

77 Γάντια μονωτικά ζεύγος 25 
  

18141000-9 

78 
Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ζεύγος 50 

  
18141000-9 

79 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 6 
  

18141000-9 

80 
Γυαλιά μάσκα 

goggles  
τεμάχιο 4 

  
18143000-3 

81 Ανακλαστικά γιλέκα τεμάχιο 38 
  

35113440-5 

82 Ποδιές συγκολλητών τεμάχιο 3 
  

18143000-3 

83 καπέλο τεμάχιο 41 
  

18440000-5 

84 Επιγονατίδες ζεύγος 6 
  

18143000-3 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
       Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 Φ.Π.Α. 24% 

 
 Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας 

 
 

       
       6η ΟΜΑΔΑ: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 30.6061 

Α΄ Υποομάδα: Έτος 2017 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

85 Μονωτικά εργαλεία σειρά 2 
  

31650000-7 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
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Γενικό 

Σύνολο  

 
      

 Β΄ Υποομάδα: Έτος 2018 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

σύμβασης 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 
CPV 

86 Μονωτικά εργαλεία σειρά 2 
  

31650000-7 

        Σύνολο 
 

         Φ.Π.Α. 24% 
 

 
        

Γενικό 

Σύνολο  

 
      

 Σύνολο Α΄ Υποομάδας και Β΄ Υποομάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 Φ.Π.Α. 24% 
 

 Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας 
 

 
      

 Γενικό Σύνολο Ομάδων (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 Φ.Π.Α. 24% 
 

 Γενικό Σύνολο Ομάδων 
 

  

……………,……../……../2018 

 

   (υπογραφή) 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»΄: Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. 

(Ανήκει στην με αριθμ.       /2018 επαναδιακήρυξη) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6123 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κάλχου 48-50, Ίλιον, 13122 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Γεράσης 

- Τηλέφωνο: 213 20 30 041 

- Ηλ. ταχυδρομείο: egerasis@ilion.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ilion.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:,  

- CPV: 18141000-9, 18143000-3, 18221000-4, 18440000-5, 18830000-6,  31650000-7 και 

35113440-5 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Όχι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π139/2018  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

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

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε 

να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

εγγράφων): xxii 

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

παράπτωμα και επιβολής προστίμων 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

[] Ναι [] Όχι 
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διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

[] Ναι [] Όχι 
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αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

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

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, εκτός 

εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

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

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές): [……]    

 

   

 

                                                 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΕΒ-Ν9Δ



  - 84 -  

                                                                                                                                                                                

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΕΒ-Ν9Δ



  - 85 -  

                                                                                                                                                                                

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄»: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής 

(Ανήκει στην με αριθμ.       /2018 επαναδιακήρυξη) 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................  

ΟΝΟΜΑ: ................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ................................  

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:...............................  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ...........................................  

ΟΔΟΣ: ...................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ: .............. ΤΚ:  ........................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .........................................  

ΚΙΝΗΤΟ .................................................  

FAX: ......................................................  

e-mail: ...................................................  

Α.Δ.Τ.: ...................................................  

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  ....................  

Ημερομηνία ......................................  

 

Προς τον  

ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Σας καταθέτω τον Φάκελο συμμετοχής 

μου στον διαγωνισμό με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(Π139/2018)………….................. 

…………………………………………….. 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα 

 

  

  

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

          Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,                                                                

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν., 

     Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ.                                               

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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