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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

27
η
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                        

                                                                       

                                                                                           ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 130/2019    
                                                                                 

        Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την  

δημοπράτηση: «Προμήθειας  μέσων 

ατομικής προστασίας Δήμου Σαλαμίνας» 

(έτους 2019).  
 

             Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30
η
 του μηνός 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.30 π.μ. 

συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. 16683/26-9-2019  πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία όλων των  

μελών  της.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                            ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ   

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      ΚΑΝΕΝΑ 

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΙΝΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑ  

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

          Συνεχίζοντας   τη Συνεδρίαση,   ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα   της ημερήσιας 

διάταξης  σχετικό με  την: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης, για την  δημοπράτηση: «Προμήθειας  μέσων ατομικής προστασίας Δήμου 

Σαλαμίνας» (έτους 2019) και υποβάλλει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

τμήματος Προμηθειών που έχει ως εξής: 

      Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

                Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση 

των όρων Διακήρυξης για τη διεξαγωγή  του Συνοπτικού Διαγωνισμού  της αριθ. 1/2019 

Προμήθειας, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας »  έτους 2019, προϋπολογισμού 56.353,04 € (με 24% ΦΠΑ). 

 

        Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τους : Κ.Α 15-6061.006, 20-6061.020, 25-6061.004, 

30-6061.003, 35-6061.005, 40-6061.003, 45-6061.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού  έτους  2019. 
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    Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί  τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(τμήμα Προμηθειών)  και  τις  ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

              Με ψήφους  8 υπέρ και 1 κατά του κ. Τσαβαρή Ιωάννη που ψήφισε  ναι στην  

              αναγκαιότητα  της προμήθειας και όχι στον τρόπο δημοπράτησης.  

 

1.- Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης  1/2019 για την «Προμήθεια  

μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Σαλαμίνας» (έτους 2019)  και  

 

2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι  έχουν ως εξής: 

 

 

ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΣΣ   
ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΑΑ ΨΨ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

  

ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΣΣ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΜΜ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΣΣ   

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

  
Συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο έργου : 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας». 

 

Εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης: 56.353,04 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) να υποβάλλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας. 

Η ανάθεση της σύμβασης προμηθειών θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

(του άρθρου 117 Ν.4412/16), 

χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α, συνολικά των προς προμήθεια υλικών. 
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 & 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Πόλη ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 189 00 

Τηλέφωνο 213 2027 386 

ΑΦΜ 998378908  Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Φαξ 213 2027 389 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  texniki@0165.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες
1
 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.salamina.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι

2
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

(ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑ)
3
. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
4
: 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας
5
: 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):  www.salamina.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Τ.Κ 189 00, ΣΑΛΑΜΙΝΑ.  
Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  είτε,  

i. με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε, 

ii. με αποστολή,  επί αποδείξει, προς  την Αναθέτουσα Αρχή  είτε, 

iii. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 213 2027 386 : και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση texniki@0165.syzefxis.gov.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 

4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της  παρούσας. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης

6
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, με Κωδ. ΣΑ. 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:  

 1: 15-6061.006 

 2: 20-6061.020 

 3: 25-6061.004 

                                                 
 

 

 
 

 

 

mailto:texniki@0165.syzefxis.gov.gr
http://www.salamina.gr/
http://www.salamina.gr/
mailto:texniki@0165.syzefxis.gov.gr
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 4: 30-6061.003 

 5: 35-6061.005 

 6  40-6061.003 

 7  45-6061.004 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2019 του Φορέα
7
.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την παροχή 

τους στους υπαλλήλους του Δήμου Σαλαμίνας, οι οποίοι ασχολούνται από διάφορες θέσεις 

εργατών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’αρ. 53361/2006 Υ.Α [Φεκ 1503/2206] και τις 

τροποποιήσεις αυτής.  

[σύντομη αναφορά των προμηθευομένων ειδών ή των υποδιαιρούμενων τμημάτων των ειδών 

αυτών, εφόσον υπάρχουν, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, 

μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό 

αυτών. Επιπρόσθετα συμπληρώνεται και η τυχόν απαιτούμενη παροχή παρακολουθηματικών 

υπηρεσιών της προμήθειας όπως πχ. εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης  εξοπλισμού ή 

εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 

λειτουργίας] 

[Τα ανωτέρω μπορούν να περιγραφούν και υπό μορφή πίνακα]................. 

[Στην περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:] 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 35113400-3 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα
8
: 

 

ΔΕΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ή ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
9
 

 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται στο 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
10

.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ σε έναν προσφέροντα  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις
11

 

Με βάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς τιμής, για ΤΟ ΕΝΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 

 

 Η Εκτιμώμενη Αξία της Συνολικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.446,00 €,  

[μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%]. 

 Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 10.907,04 €. 

 Η Εκτιμώμενη Αξία της Συνολικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.353,04 €, 

[συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%]. 

 

 

[Αναφέρονται διακριτά, εφόσον υφίστανται:  
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- τυχόν δικαίωμα προαίρεσης
12

 

- τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό
13

  

- τυχόν δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου
14

. 

Εάν η σύμβαση προβλέπει δικαιώματα προαίρεσης  σκόπιμο είναι να αναγράφεται χωριστά 

αφενός η αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης και αφετέρου η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης 

ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης που οδηγούν σε προσαυξήσεις του αρχικού προϋπολογισμού. 

Επίσης αναγράφονται τυχόν αναθεωρήσεις τιμών. Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε 

τμήματα περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιώματα].  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης 

έως το τέλος του 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων 

υλικών. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 

Ε.Σ.Υ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.Ι) στο της παρούσας διακήρυξης. 
 

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

βάσει της συνολικής τιμής για ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
15

: 

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

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

 του ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 του ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
16,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
17

 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
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 του άρθρου 23, παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Πολιτιστικά Θέματα»,  

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

έγγραφα και στοιχεία», 

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

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

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Και τις, 

α)  την παρούσα   απόφαση της Ο.Ε για την  έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21
η
 /10/2019 ημέρα Δευτέρα  

και ώρα 12.15 μ.μ. 
18

 (σημ. τουλάχιστον 10 μέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ). 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα 21
η
 /10/2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

12.30 μ.μ. ενώπιον του Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και 

ώρα ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

η αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας (www.salamina.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ, 

τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να 

έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

  
1.6 Δημοσιότητα 

 

Α.    Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
19

.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού
20

.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
21

  

                                                 
 

 

 

http://www.salamina.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.salamina.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις ► Διαγωνισμοί, στις 9-10-

2019  

 

Β.    Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον Ανάδοχο. 

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

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

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους
22

  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης
23

  είναι τα ακόλουθα: 

H παρούσα Διακήρυξη   με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής και πιο συγκεκριμένα: 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης. 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2    Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης και τεύχη 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια του ν. 4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό είναι 

τα ακόλουθα. 

Έτσι η σειρά των τευχών δημοπράτησης είναι: 

 

1. Περίληψη Διακήρυξης 

2. Το Παρόν Τεύχος Διακήρυξης 

3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των ορών της Διακήρυξης 

4. Τεχνική έκθεση 

5. Προϋπολογισμός μελέτης  
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6. Προϋπολογισμός προσφοράς  

7. Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 

8. Τεχνικές προδιαγραφές μελέτης 

9. Τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς  

 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους
24

.  

Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δαπάνη και 

επιμέλεια τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης  στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, υπεύθυνη κα. Μαλτέζου Μαριάνθη, τηλ. 213 2027 336. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
25

.  

Όλο το περιεχόμενο της σύμβασης προσφέρεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας 

(www.salamina.gr).  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη 

σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.  

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων από την 

επομένη της δημοσίευσης έως και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  εγγράφως κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, το  αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με 

άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις
26

: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4    Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί ΜΟΝΟ στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην γλώσσα , ΟΧΙ. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 

συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
27

. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (αποδεικτικά έγγραφα) συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)
28 

. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
29

. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)
30

. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο
31

. 

[Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α.:]  

Το πρόσωπο αυτό να είναι ορκωτός μεταφραστής της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

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

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
32

. 

2.1.5    Εγγυήσεις
33

 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι:  

           αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

                                                 
 
 
. 
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            ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών
34

 (της διενέργειας του διαγωνισμού). 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει, χωρίς καμία από 

μέρους του αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός δέκα (10) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και τηρείται στη διάθεση του Δήμου, 

ια) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από 

απλό έγγραφο της αναθέτουσας αρχής για την οποία εκδόθηκε. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, 

κα) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης, [Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικά υποδείγματα, 

εφόσον υπάρχουν] 
κβ) και όσο αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

λειτουργούν νόμιμα και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

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

Συμφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.
35

 

2. α) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων (συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, κλπ.), 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή
36

 για την υποβολή κοινής προσφοράς
37

, σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. [η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση] 

Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε 

αυτή ο διαγωνισμός, η λήψη ορισμένης νομικής μορφής(εξασφάλιση ενός και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου) είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
38 

  
[Οι Α.Α. μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του ν. 

4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων σε:  

(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),  
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(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),  

(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 

(Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 

30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  

Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή της διακήρυξης, ιδίως του εν λόγω άρθρου, των κριτηρίων 

επαγγελματικής καταλληλόλητας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας] 

2.2.2    Λόγοι αποκλεισμού
39

  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
40

 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 για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

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

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά  κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη ή 

σε όλα τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου
41

. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ορίζεται ότι ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
42

 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
43

.  
ή/και 

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

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

υποβολής προσφοράς:  

         αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 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. 
44

 

2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   

.............[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των 

παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 

4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την   

παράγραφο αυτή] 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη 

για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.2.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73) 
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αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 

προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος  αυτή] 

2.2.2.4.  Αποκλείεται
45

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016
46

,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
47

,  

(γ)  υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,   

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

(ε)  εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

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

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

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

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ζ)  εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(η)  εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 
48

 

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

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

[Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την A.A. στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει ως λόγο 

αποκλεισμού την περ. β της παρ. 4 και κατά διακριτική της ευχέρεια] 

2.2.2.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 
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2.2.2.6.   Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)
49

 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
50

. 

2.2.2.7.  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής
51  

2.2.3    Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
52

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

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

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
53

) [ισχύει κατά 

περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

2.2.4    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
54

  

[τίθεται από την Α.Α. μόνο εάν απαιτεί πρότυπα]  

Δεν απαιτείται  

2.2.5    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα άρθρο 2.1.1 παρ. 3 [συμπληρώνεται από την Α.Α.],  
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το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

προϋποθέσεις. 

Το ΤΕΥΔ
55

 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr ) & (www.hsppa.gr ). 

[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 

επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή 

ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση]. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας 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.  

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

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

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.
56

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2   Αποδεικτικά μέσα
57

 

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
58

. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν
59

. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
60

: 
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστικής ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, είτε για ένα ή περισσότερα αδικήματα [παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 

(Α/147/8-8-2016)]. 

Εκδόσεως εντός του τελευταίου (3μήνου) τριμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ειδοποίησης της ενότητας 3.2.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1. 
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

 οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  

 οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

 ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 

εταιρειών (ΑΕ),  

 ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,  

 σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.  

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.  

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε 

ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που 

προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η 

επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει 

αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.  

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4
61

 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό (με απώτατο χρόνο 

έκδοσης τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης της ενότητας 3.2) 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να 

ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές].  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν.  

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 

σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
62

. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

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

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

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

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως του εν λόγω πιστοποιητικού χωρίς ευθύνη του ανάδοχου 

αρκεί σχετική ένορκη βεβαίωση εκ μέρους του ανάδοχου. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς 

θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις οι οποίες πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.
63

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής (στο 

οικείο Επιμελητήριο) στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (τα 

αντίστοιχα σε ισχύ πιστοποιητικά) ...............
64

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου).  

α) Εάν πρόκειται για Α.Ε και Ε.Π.Ε τα στοιχεία τα αντλούν από το διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ. ή από τις περιφερειακές ενότητες. 
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β) Εάν πρόκειται για Ο.Ε και Ε.Ε το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το οικείο 

Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις κατά τον ίδιο τρόπο.  

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

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

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

Η εκπροσώπηση γίνεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

που αποδεικνύουν ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
65

 που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης
66

  

 
Κριτήριο ανάθεσης

67
 της Σύμβασης

68
 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει της τιμής, για το ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ). 

 
2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών   

 

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης [συμπληρώνεται το σχετικό Παράρτημα από την Α.Α.], για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

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

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
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και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
69

. 

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, της 

Διακήρυξης,  

είτε  (α)   με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (Διεύθυνση : ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ    

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 &   ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΤΚ 189 00) 

είτε  (β)   με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Διεύθυνση : ΛΕΩΦ. 

ΚΩΝ/ΝΟΥ    ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 &   ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΤΚ 189 00) 

είτε  (γ)   με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Διεύθυνση : ΛΕΩΦ. 

ΚΩΝ/ΝΟΥ    ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 &   ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΤΚ 189 00) (διεύθυνση 

πρωτοκόλλου).  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

Απορρίπτονται προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά καθυστέρησαν στην άφιξη τους 

χωρίς η αναθέτουσα αρχή να φέρει ευθύνη. 

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα από 

την αναθέτουσα αρχή, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι έγγραφες προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

                                                          Προσφορά 

                                                         του ………. 

για την Προμήθεια του ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : « Προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας », 

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 21
η
 /10/2019 ημέρα Δευτέρα  και 

ώρα 12.30 μ.μ. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται και δύο (2) ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι φάκελοι που φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Αυτοί περιλαμβάνουν τα εξης ακόλουθα επί ποινή αποκλεισμού:  
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         (α)   ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, (κλεισμένος  με  τρόπο  που δε  μπορεί  να  

ανοιχθεί  χωρίς  να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.  

Η τεχνική προσφορά πρέπει να τεκμηριώνει την συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές των παραπάνω μελετών προμήθειας (τμήματα 1, 2, 3). 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

τις ίδιες ενδείξεις, 

 

                (β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά») ξεχωριστός 

σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 

αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), στον οποίο περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού), η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα) που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 

της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής, δεν τις λαμβάνει υπόψη, τις απορρίπτει ως μη κανονικές 

και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του 

οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως, επί ποινή απόρριψης, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα
70

, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 

ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 

ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή ), θα δίδεται σε ευρώ (€). 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 στου Π.Δ. 28/2015. 

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
71

, σύμφωνα με την 
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παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (άρθρο 2.1.1 παρ. 3). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2   H Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης  οι οποίες  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (άρθρο 2.1.1 παρ. 2)  της Διακήρυξης [συμπληρώνεται από την Α.Α.], 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές των 

προσφερομένων ειδών πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
72

 
73.

  

[Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης ή άλλο 

περιγραφικό έγγραφο της διακήρυξης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνεται σχετική παραπομπή με  

αναφορά στον τρόπο πρόσβασης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή]. 

Το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρο 2.1.1 παρ. 

2) στην παρούσα Διακήρυξη και είναι διαθέσιμο σε μορφή επεξεργάσιμη στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής www.salamina.gr  

2.4.4Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής  

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης (τιμή), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

συνολικής τιμή για όλα τα τμήματα ή ανά ομάδα τμημάτων (χαμηλότερη συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ), όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(άρθρο 2.1.1 παρ. 2) της διακήρυξης:  

 Στην οικονομική προσφορά δίνεται (η προσφερόμενη τιμή για το είδος της προμηθείας άνευ και 

μετά ΦΠΑ), το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
74.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6 %. 

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

αναπροσαρμόζονται (ή οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

οριζόμενα στην παρ……… της παρούσας). [συμπληρώνεται η αντίστοιχη εκδοχή από την Α.Α.) 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή
75

 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (άρθρο 2.1.1 παρ. 2) της παρούσας 

διακήρυξης.  
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. [Συμπληρώνεται μόνο εφόσον παρέχεται 

σχετική δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς]. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή ανα ομάδα 

τμημάτων, των ζητούμενων ειδών, όπως φαίνεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και την Οικονομική 

Προσφορά. 

                                                 
 
 

 

 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



24 
 

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ στην παρούσα 

Διακήρυξη και είναι διαθέσιμο σε μορφή επεξεργάσιμη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

www.salamina.gr. 

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών
76

   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού [συμπληρώνεται από την A.A. 

και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης]. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.1.5 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών
77

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους:  

 

 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  

 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών),  

 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),  

 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών),  

 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών),  

 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
78

  

 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. [το δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται εφόσον η 
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περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (στρέβλωση ανταγωνισμού) έχει τεθεί ως λόγος 

αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.4.γ της παρούσας], 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) [συμπληρώνεται εφόσον δεν έχει τεθεί όρος αναπροσαρμογής:] η οποία θέτει όρο 

αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 

3.1.1    Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της 

παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 

της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω 

στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 

Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη 

της παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, 

αποσφραγίζει έναν –έναν τους κυρίως φακέλους προσφορών, και στη συνέχεια αποσφραγίζει 

έναν –έναν τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχει το περιεχόμενο με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπή Διαγωνισμού η αποσφράγιση όλων των παραπάνω 

φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) μπορεί να γίνει 

και σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την σύμφωνα με το άρθρο 327 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και 

ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διά6ρκεια της προηγούμενης 

δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας 

ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, 
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η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό 

κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους 

συμμετέχοντες και αποκλείει όσους κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της Διακήρυξης. 

Τα παραδιδόμενα δείγματα (καταμέτρηση τεμαχίων μόνο καθώς θα αξιολογηθούν σε επόμενο 

στάδιο), η Επιτροπή Διαγωνισμού τα μονογράφει, τα σφραγίζει και τα καταχωρεί στο πρακτικό. 

Οι φάκελοι της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», των 

διαγωνιζόμενων παραμένουν σφραγισμένοι. 

Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό.  

Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημόσια 

συνεδρίαση, που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν 

αποκλειστεί από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής.  

Για όσους αποκλείονται στο πρώτο στάδιο από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής 

και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι 

δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να 

ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας για την υποβολή τους. 

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

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της τεχνικής προσφοράς και 

στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή και παραδίδει τους φακέλους και τα δείγματα που 

κατατέθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους παρευρισκόμενους και συντάσσεται πρακτικό όπου 

καταχωρεί την αξιολόγηση τόσο για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και δεν γίνονται αποδεκτές, όσο και 

για την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α) και β) στάδια γίνονται ενιαία.  

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

Και επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

και τους όρους της διακήρυξης.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν, αριθμεί, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και όλα τα 

στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης, (σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης), 
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και εφ’ όσον η προσφορά πληροί απολύτως τους όρους της παρούσης γίνεται η ανάδειξη και η 

κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου.  

Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην 

καταχώριση του αποτελέσματος στο προσωρινό πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατό το 

αποτέλεσμα του κάθε σταδίου σε όσους διαγωνιζόμενους δεν παραβρέθηκαν κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόμενου αποκλεισμού τους. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά 

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

φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την 

αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως 

κατωτέρω ενιαία  απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την 

παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες
79

.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 

της παρούσας. 

Εάν οι προσφορές είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

επιτροπής διαγωνισμού.   
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια τα παρακάτω στοιχεία:  

 Η οικονομική προσφορά. 

 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 

 Η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης των υλικών σε συνάρτηση και με την 

εταιρεία παραγωγής. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
80

 - Δικαιολογητικά προσωρινού 

           αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «Προσωρινό Ανάδοχο», και 

τον καλεί και οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής εγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 (Α’ 74), που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5 παρ. β) της παρούσας διακήρυξης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

2.2.3 - 2.2.5 αυτής.  
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Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, από την επιτροπή 

διαγωνισμού, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 

γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, 

οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του
81

.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 

της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% 
82

 στην περίπτωση της 

μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 
83

 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση 

την επιλογή της Α.Α.]. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

Με βάση το κριτήριο ανάθεσης, παρ. 2.3.1 της παρούσης, γίνεται η κατακύρωση της 

προμήθειας στον ανάδοχο.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο.   
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 2.2.9.2.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
84

 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, και χορηγείτε εξουσιοδότηση στην αναθέτουσα 

αρχή για να προβεί στην εκτέλεση και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  
3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

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

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας 

[μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών]. 

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών
85

. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης.  

Η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 

4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή 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 και 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
86

   

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Η ματαίωση τη διαδικασίας μπορεί 

να γίνει και με τροποποίηση ή μη των ορών και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 

ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις (Συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 

4.1.1 Εγγύηση συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

 

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

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

ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, 

πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 

παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή [συμπληρώνεται 

εφόσον επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016:].  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2.1.5 της 

Διακήρυξης [συμπληρώνεται από την Α.Α.] και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.. 
87

. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

γ. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 

με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, 

[συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει σχετικό υπόδειγμα άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας :]σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 

προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της σύμβασης στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά 

και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε  οριστικά] μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους, την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης – Υποχρεώσεις του ανάδοχου      

 

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

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

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ 

του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .[1] 

[Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016…………………………………………………
[2]] 

4.3.3  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις, ώστε τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας. Σε περιπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού εντός πέντε (5) 

ημερών από την ενόχληση του. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία δικαιούται κατά την απολυτή 

κρίση της να προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών, άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως. 

 
4.4   Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 

του ν. 4412/
88 89

 

[Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι σχετικές ρήτρες τροποποιήσεων ή προαιρέσεων της 

σύμβασης, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν αυτές να ενεργοποιηθούν, 

ενδεχόμενα με παραπομπή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης] 

 
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

90
  

 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : α) Το 100% της 

συμβατικής αξίας καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

[ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων].  

 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του 

υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού 

ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

[ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του 

τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες
91

 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του 

ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής
92

.  

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

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016
93

, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. [η Α.Α. δύναται να αναφέρει 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του ως άνω άρθρου]  

Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση των υλικών το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών 

και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την 

ποιότητα, ποσότητα και την καταλληλότητα των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και θα γίνεται σε EURO. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου) για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

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

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

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 όπως 

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

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016
94

. 

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

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ)    Κράτηση 6‰ συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ.θ’ του ν. 4412/2016 και 

της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (β’2235).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

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

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. [συμπληρώνεται από την Α.Α]  

 

Γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, κρατήσεις, 

δασμούς κλπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ από την ημέρα κατακύρωσης του 

αποτελέσματος.  

Αν μετά την ημερομηνία αυτή επιβληθούν φόροι, τέλη κλπ. ή καταργηθούν αυτοί που υπάρχουν, το 

αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του 

ανάδοχου.  

 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  – Ποινική ρήτρα 

 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
95

 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 

δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 & 160 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο .6.2. της παρούσας [η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την 

Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα 

της διακήρυξης ή του Παραρτήματος ......αυτής] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

 

α)   το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β)   συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βία για καθυστέρηση, είτε στην φόρτωση, παράδοση, 

αντικατάσταση των υλικών. Τότε παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης, ή 

αντικατάστασης των υλικών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος καμία αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
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με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η 

χορήγηση προκαταβολής].  

γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
96

 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού 

διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

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

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

φόρτωσης - παράδοσης.  

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από 

το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο 

και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα συμφώνα με τα άρθρα 148 & 207 του 

Ν. 4412/2016. Αυτή ορίζεται στα διακόσια (200 ευρώ) ανά ημέρα υπέρβασης της συμβατικής 

προθεσμίας. 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

97
   

 

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

όρων των άρθρων: 

 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  

 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),  

 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης να προσφύγει κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
98

  

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

προσφυγή. 

 

6.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών  
 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικό). [η Α.Α. θα πρέπει να 

καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης, παραπέμποντας στο σχετικό 

Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης]  

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

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεων χρόνος χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος βάση του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 για 

εκπρόθεσμη παράδοση. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παράδοση θα γίνει με μέσο και δαπάνες του ανάδοχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και θα γίνει, είτε τμηματικά είτε εφάπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου χωρίς δικαίωμα 

αποζημίωσης του ανάδοχου.  

Ο ανάδοχος πρέπει κατά την παράδοση να επιδείξει την ύπαρξη και συμφωνία των όσων 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του καθώς  και  στα  φυλλάδια και  σχεδιαγράμματα  που  

κατέθεσε  με αυτήν. 

Επίσης με την παράδοση υποχρεούται να παραδώσει (πλέον των όσων αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές), εγχειρίδιο  χρήσης  στην  Ελληνική γλώσσα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται 

η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16
99

  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει είτε τμηματικά είτε εφάπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους [επιλέγεται από 

την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας λχ μακροσκοπικός έλεγχος –χημική ή 

μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ]. 

 

α) Μακροσκοπικός έλεγχος: 
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Τα υλικά θα επιθεωρηθούν για  την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και 

γενικά την συμφωνία με τους όρους της παρούσας. 

β) Πρακτική δοκιμασία: 

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται από τους τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής όπου 

γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των υλικών.  

 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο και μετά το πέρας του έλεγχου 

πραγματοποιείτε η παραλαβή. Η επιτροπή παραλαβής μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 

συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –

απόρριψης  των υλικών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα 

πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 

παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε 

η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  

Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση  κατ΄ έφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της  κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της  κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: το αργότερο μέσα σε 

τριάντα (30) μέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.  

[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο 

σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ]  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 

και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 

και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
100

 

 
 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

                                                 
 

ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



37 
 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

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

 
6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

101
  

[Η Α.Α. μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει 

στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο 

χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της 

σύμβασης]. 

..........[Περιγράφεται ο τρόπος και το περιεχόμενο της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του 

υλικού]  

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης και συντήρησης για την προς προμήθεια υλικών θα καλύπτει, την 

περίοδο των έξι (6) μηνών. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, επίσης οφείλει κατά το 

χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 

όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ  ......../......../2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                Ο Δ ΤΥΔΣ 

 

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                                 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 
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.  

 
# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

………………………………….. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »             

    

Π:……./2019 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την παροχή τους 

στους υπάλληλους του Δήμου Σαλαμίνας οι οποίοι ασχολούνται από την θέση του εργάτη με τον 

οδοκαθαρισμό, την συγκομιδή και αποκομιδή απορριμμάτων, με κηποτεχνικές εργασίες, με την 

συντήρηση απορριμματοφόρων, με την μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, τη 

διαλογή, τη καταστροφή απορριμμάτων, με την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, την ταφή-

εκταφή νεκρών, με οικοδομικές εργασίες, με τον ψεκασμό στους κήπους και τις απολυμάνσεις, 

με το βάψιμο, με την ρίψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, με υδραυλικές και 

ηλεκτρολογικές εργασίες, με τις συγκολλήσεις, για τους χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων, με εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες, με την συντήρηση και τον 

καθαρισμό κάδων, απορριμμάτων και οχημάτων, με τον χειρισμό βεντζινοπρίονου, με τις 

οξυγονοκολλήσεις, για έκτακτα περιστατικά, με την σήμανση οδών, με την κατάσβεση 

πυρκαγιάς και τους εργάτες που ασχολούνται με τα άσφαλτα, τα αφοδευτήρια, τους 

ηλεκτροσυγκολλητές και τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 53361/2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1503/2006) και τις τροποποιήσεις αυτής.  

 

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που δικαιούνται είδη ατομικής προστασίας έχει 

προκύψει με βάση το 19878/06-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σαλαμίνας έχει ως εξής: 

Μόνιμοι υπάλληλοι 57 

Υπάλληλοι ΙΔΑΧ 91 

Υπάλληλοι με ασφαλιστικά μέτρα 11 

Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ανταποδοτικών Υπηρεσιών 15 

Υπάλληλοι ΙΔΟΧ προγράμματος ΒΣΣ 6 
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Υπάλληλοι με σύμβαση οκτάμηνης δειάρκειας 50 

Υπάλληλοι μέσω ΟΑΕΔ 80                                            

ΣΥΝΟΛΟ 310  

 

Η Προμήθεια θα γίνει σύμφωνα: με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 , του Ν.3463/8-6-2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και 

του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του  Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας). 

Τις διατάξεις  των υπ’ αρ. Αποφ. Π1/3306 παρ. 14.1 και Π1/3305 παρ. 14.2.β 

Υπουργείου Οικονομίας (ΦΕΚ β 1789/12-11-2010) και έχει εγγραφεί στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 με  Κ.Α. 20-6061.020. 

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας για το έτος 2019 θα φτάσει στο ποσό 

των 56.353,04 € με Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σαλαμίνα…../…./2019 

Ο Δ/ντης 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Συντάξας 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΚΗΣ 

Ελέγχθηκε και Εγκρίθηκε 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΚΕΛΗΣ 

 

.] 
→ΜΕΡΟΣ Β –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

            

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ   

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓ. 4.000 1,50 € 6.000,00 € 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓ. 200 1,50 € 300,00 € 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΥΤΙ 100 

ΤΜΧ. 
100 8,00 € 800,00 € 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ P.V.C ΖΕΥΓ. 200 2,50 € 500,00 € 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓ. 10 25,00 € 250,00 € 

6 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ. 200 12,50 € 2.500,00 € 

7 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ-1 

ΤΕΜ. 300 1,00 € 300,00 € 
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8 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΕΜ. 4 20,00 € 80,00 € 

9 
ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  
ΤΕΜ. 1 20,00 € 20,00 € 

10 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ. 100 7,00 € 700,00 € 

11 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ. 2 18,00 € 36,00 € 

12 

ΦΟΡΜΑ                                              

(για ψεκασμό πολλαπλών 

χρήσεων) 

ΤΕΜ. 30 6,00 € 180,00 € 

13 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓ. 100 14,00 € 1.400,00 € 

14 ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΟΛΟΣΩΜΑ ΖΕΥΓ. 3 40,00 € 120,00 € 

15 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓ. 290 40,00 € 11.600,00 € 

16 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΕΙΡΗΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΖΕΥΓ. 2 150,00 € 300,00 € 

17 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΖΕΥΓ. 20 50,00 € 1.000,00 € 

18 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΣΕΤ. 250 30,00 € 7.500,00 € 

19 

ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΟ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
ΣΕΤ. 1 300,00 € 300,00 € 

20 ΚΑΠΕΛΑ (τύπου jockey) ΤΕΜ. 100 4,00 € 400,00 € 

21 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΕΜ. 310 36,00 € 11.160,00 € 

        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  
45.446,00 € 

        
Φ.Π.Α. 

24% 
10.907,04 € 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
56.353,04 € 

            

          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΑΛΑΜΙΝΑ …./…../2019 Ελέγχθηκε και Εγκρίθηκε 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ …../…../2019 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Σαλαμίνα…../…../2019 

                           Ο Δ/ΝΤΗΣ    Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

        

        

      

      

        

        

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΚΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 
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→ΜΕΡΟΣ Γ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

………………………………….. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας 

 Π:    /2019 

 

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Αντικείμενο συγγραφής 

 

 Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι βάσει 

των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεστεί η 

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.  

. 

 

 Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας του τίτλου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 
τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

…………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  »      

       

    

Π:……./2019 

ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



42 
 

 Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 14ο 
άρθρο της. 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με 
την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

 την Π.Κ. 9/1-8-2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περί όρων αμοιβής κ.λ.π. του με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. 

 

 
 Συμβατικά στοιχεία 

 Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά 

σειρά ισχύος είναι : 

 Η Διακήρυξη 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Η τεχνική προσφορά του αναδόχου 

 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.   

 Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 
 Σύναψη σύμβασης 

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, 

κοινοποιείται και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στους Αναλυτικούς 

Όρους της Διακήρυξης, και στον καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Με την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό μόνο 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 επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

 

Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή 

του συμφωνητικού και μέχρι το τέλος του 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των 

προσφερόμενων υλικών. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί αρχικά ύστερα από αίτηση του Αναδόχου στην Αποθήκη 

του Δήμου για τον ποιοτικό έλεγχο των υπό προμήθεια υλικών. Μετά την έγκριση από την 

επιτροπή παραλαβής των υλικών ο ανάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση των υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 206 

έως 215 και 221 του Ν. 4412/2016.  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Ο διαδικασία του ποιοτικού έλεγχου γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. 
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Έπειτα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί : 

α) να παραλάβει το υλικό  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

τις σύμβασης  

γ) να απορρίψει το υλικό       

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους τις σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που 

προορίζεται.  

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμή. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 

που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τι υλικό μπορεί να απορριφθεί.  

 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στον ανάδοχο.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια και εκδίδεται προ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από  την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 

φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στο βιβλίο της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και των 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συμβατικού χρόνο, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται στις 

προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

ε) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016 

 Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 

 Εάν κατά την παραλαβή του υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της 

συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και 

προκύψουν εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά 

την έννοια του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

1.1 Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου. 
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● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών Προσφορών (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή) [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής προστασίας, δηλαδή 

κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από 

ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες 

της εργασίας του. 

 

Στην με υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β΄/11-10-2006) ΚΥΑ και στις 

τροποποιήσεις της { ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β΄/1323/30-07-2007) και 

ΚΥΑ με αριθ. οικ. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008) }, γίνεται πλήρης αναφορά 

σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να 

εφαρμόζονται. 

 

Λόγω : 

 των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών,  

 των εργονομικών και χρηστικών αναγκών ανά Υπηρεσία, 

 των αναγκών αυξημένης προστασίας ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων και 

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Ασφαλείας  

 

οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω, θεωρούνται ως οι ελάχιστες  απαιτητές από την 

μελέτη και για το λόγο αυτό έχουν προστεθεί ορισμένα επιπλέον είδη με τα ίδια  πρότυπα αλλά 

μεγαλύτερα όρια και επίπεδα ασφαλείας. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σαλαμίνα…../…./2019 

Ο Δ/ντης 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Συντάξας 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΚΗΣ 

Ελέγχθηκε και Εγκρίθηκε 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΚΕΛΗΣ 
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1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
 

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

(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, 

οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 εκ.. Πάχος: 1-1,2 mm. Υλικό κατασκευής: παλάμη, 

δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό 

ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Το περικάρπιο θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υλικό, επικαλυμμένο με ύφασμα ώστε να αποτελεί 

μανσέτα ασφαλείας (όχι από σκέτο ύφασμα).  

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με  λεπίδα),  2  (διάσχιση),  2  (διάτρηση).   

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 
 

2. ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

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

(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε υγρό περιβάλλον (υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων, βαφές, ρίψη ασφάλτου κ.α.). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 εκ. Υλικό κατασκευής: ελαστικό ύφασμα το οποίο είναι 

εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο ώστε αυτό να καλύπτει το κάτω μέρος της παλάμης, ολόκληρα τα 

δάκτυλα και τη ράχη κατά τα ¾ αυτής. Μεγέθη: Μ - 2XL 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-2-2, 

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους   . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 

 

3. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Για την αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 εκ. Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Δεν έχουν μηχανικές 

αντοχές αφού είναι μιας χρήσης. Μεγέθη: S - XL. Συσκευασία: κουτιά 100 ή 200 τεμαχίων. 

AQL1.5 

Σήμανση στο κουτί: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος και μήνας κατασκευής, έτος 

και μήνας λήξης, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς     .  

Πρότυπα: ΕΝ-374. 

 

4.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους (για 

εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, 

νεκροταφεία)  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC 

(πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό βαμβακερό 

υλικό. Σαγρέ πάνω και κάτω στην παλάμη για μειωμένη ολισθηρότητα σε υγρό ή ελαιώδες 

περιβάλλον.  

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, 

εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς    

   
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
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5. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Μεγέθη M, L, 

XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

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

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

Πρότυπα: ΕΝ-60903, ΕΝ-420 

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν 

χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα 

οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για εργασία. 

 
 

6. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλα για συνεχή χρήση). Παρέχει προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία, διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή, αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης.  

Σήμανση: 

Στους βραχίονες: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 5−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της 

ηλιακής ακτινοβολίας, F Μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής, Ν αντιθαμβωτική 

επίστρωση. 

Πρότυπο: ΕΝ-166. 

 
 

7. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 

 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από μικροσωματίδια και 

αερολύματα. 

Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα με βαλβίδα που προστατεύει μύτη, στόμα και πηγούνι, της 

οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από αερολύματα και 

σωματίδια. Με διπλό ελαστικό ιμάντα σύσφιξης. 

Οι φιλτρόμασκες είναι συσκευασμένες σε κουτιά ανά 10 ή 20 τεμάχια.  

Σήμανση: 

• CE 

• FFP1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης (στο κουτί) 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

Πρότυπο: ΕΝ-149 

 

 

8. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από μικροσωματίδια, οργανικά 

αέρια και ατμούς. 

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

καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα έχει διπλά φίλτρα. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 

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

προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Τα φίλτρα θα κουμπώνουν με  σύστημα  

εύκολης προσαρμογής Bayonet. 

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 λευκό). 

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

 

9. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτροσυγκολλητές.  

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

την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορεί να επιλεγεί είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι 

είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Υλικό κατασκευής: fiberglass ή άλλο συνθετικό 

υλικό. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 

κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Οπτική 

κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Βαθμός σκίασης: 9 έως 14. Μηχανική 

αντοχή πλαισίου: κατηγορία S. 

Σήμανση:  

Στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, S  

Στον οπτικό δίσκο: CE, 1, 9 έως 14.  

Πρότυπα: ΕΝ-175 για τη μασκα και ΕΝ-166, ΕΝ-169 για τους οπτικούς δίσκους. 

 
 

10. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

 

Πεδίο χρήσης:  Για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), 

στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση / αποχέτευση, 

στους εργάτες κήπων. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού, διάτρητο κατά το μεγαλύτερο μέρος του με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες 5 

cm από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας. Το γιλέκο θα κλείνει 

με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή του Δήμου. 

Μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για αντανακλαστικές 

ενδυμασίες     και κωδικός 2. 

Πρότυπα: ΕΝ-13688, ΕΝ-ISO 20471 
 

 

11. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων 

και κάδων απορριμμάτων. 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό 
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Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, εικονόσημο 

προστασίας από χημικές ουσίες , Πρότυπο ΕΝ-13034 

 
 

12. ΦΟΡΜΑ για ψεκασμό πολλαπλών χρήσεων 

 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις 

απολυμάνσεις.  

Χαρακτηριστικά: Ενιαία ολόσωμη φόρμα από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύει από 

πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, spray και μολυσματικούς παράγοντες ενώ παράλληλα 

επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Αντιστατική, διαθέτει λάστιχο στη μέση, τους καρπούς, τη 

κουκούλα και τους αστραγάλους και φερμουάρ 2 κατευθύνσεων που καλύπτεται από πατιλέτα 

που σφραγίζει. Μεγέθη L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής 

και λήξης (στη συσκευασία) 

• Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, σπρέι και μολυσματικούς 

παράγοντες.  

 

                                    

Κωδικοί: 

4 προστασία από αερολύματα (spray) 

5 προστασία από σκόνες 

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 

Πρότυπα: ΕΝ 14605-4, ΕΝ-13034, ΕΝ 13982-1, EN 1149-1, EN 14126. 

 
 

13. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους. 

Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα), 2(=από συνθετικό υλικό) από 

αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 

200 J, με τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης 

και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Υλικό κατασκευής: σύνθεση PVC/νιτρίλιο. Μεγέθη 36 

– 47. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S5, SRC. 

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345 

 
 

14. ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΟΛΟΣΩΜΑ 

 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στο καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων. 

   Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου Ε, από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, 

άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με τακούνι 

απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, ανθεκτική σε καύσιμα και έλαια. Μεγέθη 41 – 47. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S5, SRC. 

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345 

 
 

15. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργείων ανεξαρτήτως 

εργασίας.  

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, με ύψος που 

να προστατεύει τα σφυρά, ελαφρύ, άνετο, σταθερό, με ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ προστατευτικό 

δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα, σύστημα σταθεροποίησης του 

πέλματος και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με εύκαμπτη, αντιολισθητική σόλα 

με αυλακώσεις από αντιστατικό υλικό και ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Το άρβυλο θα έχει επένδυση από δίκτυ πολυαμιδίου ή ανάλογο υλικό προς διευκόλυνση της 

αναπνοής του ποδιού και θα διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος του για να 

κάνει διακριτή την παρουσία του εργαζόμενου. Μεγέθη: 36 - 47 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S3, 

SRC.  Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345. 

 
 

16. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 

 

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση αλυσοπρίονου. 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου C(=μπότα), από λείο υδραπωθητικό δέρμα μόσχου, το οποίο 

εξασφαλίζει σταθερό κράτημα των ποδιών κατά το χειρισμό του αλυσσοπρίονου. Χρώμα: 

Μαύρο. Διαθέτει αναπνέουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένο γιακά, και μεταλλικά γαντζάκια 

για τα κορδόνια. Έχει ατσάλινο προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων, προστατευτικά ένθετα 

για τον ασφαλή χειρισμό του αλυσσοπρίνου και εξωτερικό ένθετο στη μύτη για ιδιαίτερη 

αντοχή σε φθορά και τριβή.  Διαθέτει αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU και 

αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα. Κλάση προστασίας 1 (= για ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec). 

Μεγέθη: 41 - 47 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S2, 

εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο .  

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345, ΕΝ-ISO 17249 

 
 

17. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που έχουν να 

κάνουν με τον ηλεκτρισμό. 

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, με ύψος που 

να προστατεύει τα σφυρά, ελαφρύ, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι 

κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις και προστατευτικό έναντι διάτρησης η οποία έχει επίσης 

ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Λόγω της χρήσης του, όλα τα 

προστατευτικά θα είναι μη μεταλλικά. Μεγέθη: 40 - 47 

Σήμανση: CE, Kατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολα SB, 

E, P, WRU, FO, SRC.  

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345. 
 

 

 

18.  ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και 

τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζόμενους στα 

τεχνικά συνεργεία).  

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο σετ (σακάκι – παντελόνι) από έντονα διακρινόμενο χρώμα 

(κίτρινο ή πορτοκαλί). Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας, πολυουρεθάνη ή συνδυασμός τους. Θα 
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ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά την απόδοση του ενδύματος στη βροχή και 

συγκεκριμένα τα επίπεδα: 

• Αδιαβροχοποίηση 3 

• Διαπνοή 3 

Το σακάκι θα διαθέτει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και τα μανίκια 5 cm, 

φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα, δύο τσέπες μπροστά με καπάκι και διπλές μανσέτες. Θα 

φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή 

του Δήμου.                       

Το παντελόνι θα διαθέτει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα πατζάκια και λάστιχο στη 

μέση. 

Μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3. 

• Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 3,3   

Πρότυπα: ΕΝ ISO-13688, EN-ISO 20471, EN-343  

 

19. ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  
 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που εκτελούνται με τη χρήση αλυσοπρίονου, όπως κλάδεμα και 

κοπή δέντρων, συντήρηση κήπων. 

Χαρακτηριστικά:  
Σακάκι με προστασία από κοψίματα στον θώρακα, στους ώμους και στα χέρια. Από υλικό 

ελαφρύ που αναπνέει, με ενίσχυση στους αγκώνες και τουλάχιστον 2 εξωτερικές τσέπες. Το 

χρώμα του θα είναι κατά μεγάλο μέρος προειδοποιητικό πορτοκαλί ή / και θα διαθέτει 

ανακλαστικές λεπτομέρειες.  

Κλάση προστασίας 0 (για ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec)  

Παντελόνι με ελαστικά ένθετα για προστασία από κοψίματα και ενισχυμένα γόνατα. Από υλικό 

ελαφρύ που αναπνέει, διαθέτει ελαστικό τμήμα στη μέση, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο 

πίσω μέρος του μηρού, πλαϊνή τσέπη και προστασία για αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος 

των ποδιών. Το χρώμα του θα είναι κατά μεγάλο μέρος προειδοποιητικό πορτοκαλί ή / και θα 

διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες.  

Κλάση προστασίας 1 (για ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec)  

Μεγέθη L, XL, 2XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 

• Εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο 

Πρότυπο: ΕΝ-381 

 
 

20. ΚΑΠΕΛΑ τύπου jockey 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου jockey. Υλικό κατασκευής: βαμβάκι. Το μέγεθος θα 

ρυθμίζεται με Velcro στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
 

21. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται ως εξής: 
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Σακάκι μακρυμάνικο σκούρου χρώματος από ύφασμα Διαγωνάλ με σύνθεση 65% πολυεστέρα 

και 35% βαμβάκι 235 gr/m2, με φερμουάρ, ελαστικές μανσέτες και τουλάχιστον τρεις τσέπες. 

Παντελόνι σκούρου χρώματος από ύφασμα Διαγωνάλ με σύνθεση 65% πολυεστέρα και 35% 

βαμβάκι 235 gr/m2, με τουλάχιστον πέντε τσέπες και ελαστικές πλευρές στη μέση. 

Μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

Πρότυπο: ΕΝ 13688 

 

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο 

είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σαλαμίνα…../…./2019 

Ο Δ/ντης 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Συντάξας 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΚΗΣ 

Ελέγχθηκε και Εγκρίθηκε 

Σαλαμίνα…../…../2019 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΚΕΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ : «Προμήθεια μέσων 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         ατομικής προστασίας  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

        Αρ. Μελ.   Π:      1   /  2019 

            

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

            

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ   

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓ. 4.000     

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓ. 200     

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΥΤΙ 100 

ΤΜΧ. 
100     

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ P.V.C ΖΕΥΓ. 200     

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓ. 10     

6 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ. 200     

7 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ-1 ΤΕΜ. 300     

8 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΕΜ. 4     

9 
ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  
ΤΕΜ. 1     

10 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

ΤΕΜ. 100     

11 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ. 2     

12 

ΦΟΡΜΑ                                              

(για ψεκασμό πολλαπλών 

χρήσεων) 

ΤΕΜ. 30     

13 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓ. 100     

14 ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΟΛΟΣΩΜΑ ΖΕΥΓ. 3     

15 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓ. 290     

16 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΕΙΡΗΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΖΕΥΓ. 2     

17 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΖΕΥΓ. 20     

18 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΣΕΤ. 250     
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19 

ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΟ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
ΣΕΤ. 1     

20 ΚΑΠΕΛΑ (τύπου jockey) ΤΕΜ. 100     

21 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΕΜ. 310     

        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  
  

        
Φ.Π.Α. 

24% 
  

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
  

            

          

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



55 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής προστασίας, δηλαδή 

κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από 

ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες 

της εργασίας του. 

 

Στην με υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β΄/11-10-2006) ΚΥΑ και στις 

τροποποιήσεις της { ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β΄/1323/30-07-2007) και 

ΚΥΑ με αριθ. οικ. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008) }, γίνεται πλήρης αναφορά 

σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να 

εφαρμόζονται. 

 

Λόγω : 

 των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών,  

 των εργονομικών και χρηστικών αναγκών ανά Υπηρεσία, 

 των αναγκών αυξημένης προστασίας ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων και 

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Ασφαλείας  

 

οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω, θεωρούνται ως οι ελάχιστες  απαιτητές από την 

μελέτη και για το λόγο αυτό έχουν προστεθεί ορισμένα επιπλέον είδη με τα ίδια  πρότυπα αλλά 

μεγαλύτερα όρια και επίπεδα ασφαλείας. 

 

 

 

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
 

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

(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, 

οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 εκ.. Πάχος: 1-1,2 mm. Υλικό κατασκευής: παλάμη, 

δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό 

ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Το περικάρπιο θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υλικό, επικαλυμμένο με ύφασμα ώστε να αποτελεί 

μανσέτα ασφαλείας (όχι από σκέτο ύφασμα).  

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με  λεπίδα),  2  (διάσχιση),  2  (διάτρηση).   

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

…………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  »      

       

    

Π:……1./2019 
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2. ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

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

(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε υγρό περιβάλλον (υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων, βαφές, ρίψη ασφάλτου κ.α.). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 εκ. Υλικό κατασκευής: ελαστικό ύφασμα το οποίο είναι 

εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο ώστε αυτό να καλύπτει το κάτω μέρος της παλάμης, ολόκληρα τα 

δάκτυλα και τη ράχη κατά τα ¾ αυτής. Μεγέθη: Μ - 2XL 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-2-2, 

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους   . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 

 

3. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Για την αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 εκ. Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Δεν έχουν μηχανικές 

αντοχές αφού είναι μιας χρήσης. Μεγέθη: S - XL. Συσκευασία: κουτιά 100 ή 200 τεμαχίων. 

AQL1.5 

Σήμανση στο κουτί: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος και μήνας κατασκευής, έτος 

και μήνας λήξης, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς     .  

Πρότυπα: ΕΝ-374. 

 

4.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους (για 

εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, 

νεκροταφεία)  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC 

(πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό βαμβακερό 

υλικό. Σαγρέ πάνω και κάτω στην παλάμη για μειωμένη ολισθηρότητα σε υγρό ή ελαιώδες 

περιβάλλον.  

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, 

εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς    

   
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

5. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Μεγέθη M, L, 

XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

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

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



57 
 

Πρότυπα: ΕΝ-60903, ΕΝ-420 

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν 

χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα 

οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για εργασία. 

 
 

6. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλα για συνεχή χρήση). Παρέχει προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία, διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή, αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης.  

Σήμανση: 

Στους βραχίονες: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 5−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της 

ηλιακής ακτινοβολίας, F Μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής, Ν αντιθαμβωτική 

επίστρωση. 

Πρότυπο: ΕΝ-166. 

 
 

7. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 

 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από μικροσωματίδια και 

αερολύματα. 

Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα με βαλβίδα που προστατεύει μύτη, στόμα και πηγούνι, της 

οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από αερολύματα και 

σωματίδια. Με διπλό ελαστικό ιμάντα σύσφιξης. 

Οι φιλτρόμασκες είναι συσκευασμένες σε κουτιά ανά 10 ή 20 τεμάχια.  

Σήμανση: 

• CE 

• FFP1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης (στο κουτί) 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

Πρότυπο: ΕΝ-149 

 

 

8. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από μικροσωματίδια, οργανικά 

αέρια και ατμούς. 

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

καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα έχει διπλά φίλτρα. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 

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

προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Τα φίλτρα θα κουμπώνουν με  σύστημα  

εύκολης προσαρμογής Bayonet. 

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 λευκό). 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-14387 για φίλτρα. 
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9. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτροσυγκολλητές.  

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

την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορεί να επιλεγεί είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι 

είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Υλικό κατασκευής: fiberglass ή άλλο συνθετικό 

υλικό. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 

κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Οπτική 

κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Βαθμός σκίασης: 9 έως 14. Μηχανική 

αντοχή πλαισίου: κατηγορία S. 

Σήμανση:  

Στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, S  

Στον οπτικό δίσκο: CE, 1, 9 έως 14.  

Πρότυπα: ΕΝ-175 για τη μασκα και ΕΝ-166, ΕΝ-169 για τους οπτικούς δίσκους. 

 
 

10. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

 

Πεδίο χρήσης:  Για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), 

στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση / αποχέτευση, 

στους εργάτες κήπων. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού, διάτρητο κατά το μεγαλύτερο μέρος του με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες 5 

cm από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας. Το γιλέκο θα κλείνει 

με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή του Δήμου. 

Μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για αντανακλαστικές 

ενδυμασίες     και κωδικός 2. 

Πρότυπα: ΕΝ-13688, ΕΝ-ISO 20471 
 

 

11. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων 

και κάδων απορριμμάτων. 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, εικονόσημο 

προστασίας από χημικές ουσίες , Πρότυπο ΕΝ-13034 

 
 

12. ΦΟΡΜΑ για ψεκασμό πολλαπλών χρήσεων 

 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις 

απολυμάνσεις.  

Χαρακτηριστικά: Ενιαία ολόσωμη φόρμα από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύει από 

πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, spray και μολυσματικούς παράγοντες ενώ παράλληλα 

επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Αντιστατική, διαθέτει λάστιχο στη μέση, τους καρπούς, τη 

κουκούλα και τους αστραγάλους και φερμουάρ 2 κατευθύνσεων που καλύπτεται από πατιλέτα 

που σφραγίζει. Μεγέθη L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: 

• CE 
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής 

και λήξης (στη συσκευασία) 

• Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, σπρέι και μολυσματικούς 

παράγοντες.  

 

                                    

Κωδικοί: 

4 προστασία από αερολύματα (spray) 

5 προστασία από σκόνες 

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 

Πρότυπα: ΕΝ 14605-4, ΕΝ-13034, ΕΝ 13982-1, EN 1149-1, EN 14126. 

 
 

13. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους. 

Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα), 2(=από συνθετικό υλικό) από 

αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 

200 J, με τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης 

και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Υλικό κατασκευής: σύνθεση PVC/νιτρίλιο. Μεγέθη 36 

– 47. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S5, SRC. 

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345 

 
 

14. ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΟΛΟΣΩΜΑ 

 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στο καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων. 

   Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου Ε, από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, 

άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με τακούνι 

απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, ανθεκτική σε καύσιμα και έλαια. Μεγέθη 41 – 47. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S5, SRC. 

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345 

 
 

15. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργείων ανεξαρτήτως 

εργασίας.  

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, με ύψος που 

να προστατεύει τα σφυρά, ελαφρύ, άνετο, σταθερό, με ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ προστατευτικό 

δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα, σύστημα σταθεροποίησης του 

πέλματος και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με εύκαμπτη, αντιολισθητική σόλα 

με αυλακώσεις από αντιστατικό υλικό και ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Το άρβυλο θα έχει επένδυση από δίκτυ πολυαμιδίου ή ανάλογο υλικό προς διευκόλυνση της 

αναπνοής του ποδιού και θα διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος του για να 

κάνει διακριτή την παρουσία του εργαζόμενου. Μεγέθη: 36 - 47 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S3, 

SRC.  Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345. 

 
 

16. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
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Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση αλυσοπρίονου. 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου C(=μπότα), από λείο υδραπωθητικό δέρμα μόσχου, το οποίο 

εξασφαλίζει σταθερό κράτημα των ποδιών κατά το χειρισμό του αλυσσοπρίονου. Χρώμα: 

Μαύρο. Διαθέτει αναπνέουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένο γιακά, και μεταλλικά γαντζάκια 

για τα κορδόνια. Έχει ατσάλινο προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων, προστατευτικά ένθετα 

για τον ασφαλή χειρισμό του αλυσσοπρίνου και εξωτερικό ένθετο στη μύτη για ιδιαίτερη 

αντοχή σε φθορά και τριβή.  Διαθέτει αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU και 

αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα. Κλάση προστασίας 1 (= για ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec). 

Μεγέθη: 41 - 47 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, S2, 

εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο .  

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345, ΕΝ-ISO 17249 

 
 

17. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που έχουν να 

κάνουν με τον ηλεκτρισμό. 

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, με ύψος που 

να προστατεύει τα σφυρά, ελαφρύ, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι 

κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις και προστατευτικό έναντι διάτρησης η οποία έχει επίσης 

ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Λόγω της χρήσης του, όλα τα 

προστατευτικά θα είναι μη μεταλλικά. Μεγέθη: 40 - 47 

Σήμανση: CE, Kατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολα SB, 

E, P, WRU, FO, SRC.  

Πρότυπα: ΕΝ-ISO 20344, EN-ISO 20345. 
 

 

 

18.  ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

 

Πεδίο χρήσης: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και 

τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζόμενους στα 

τεχνικά συνεργεία).  

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο σετ (σακάκι – παντελόνι) από έντονα διακρινόμενο χρώμα 

(κίτρινο ή πορτοκαλί). Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας, πολυουρεθάνη ή συνδυασμός τους. Θα 

ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά την απόδοση του ενδύματος στη βροχή και 

συγκεκριμένα τα επίπεδα: 

• Αδιαβροχοποίηση 3 

• Διαπνοή 3 

Το σακάκι θα διαθέτει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και τα μανίκια 5 cm, 

φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα, δύο τσέπες μπροστά με καπάκι και διπλές μανσέτες. Θα 

φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή 

του Δήμου.                       

Το παντελόνι θα διαθέτει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα πατζάκια και λάστιχο στη 

μέση. 

Μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3. 

• Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 3,3   

Πρότυπα: ΕΝ ISO-13688, EN-ISO 20471, EN-343  
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19. ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  
 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που εκτελούνται με τη χρήση αλυσοπρίονου, όπως κλάδεμα και 

κοπή δέντρων, συντήρηση κήπων. 

Χαρακτηριστικά:  
Σακάκι με προστασία από κοψίματα στον θώρακα, στους ώμους και στα χέρια. Από υλικό 

ελαφρύ που αναπνέει, με ενίσχυση στους αγκώνες και τουλάχιστον 2 εξωτερικές τσέπες. Το 

χρώμα του θα είναι κατά μεγάλο μέρος προειδοποιητικό πορτοκαλί ή / και θα διαθέτει 

ανακλαστικές λεπτομέρειες.  

Κλάση προστασίας 0 (για ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec)  

Παντελόνι με ελαστικά ένθετα για προστασία από κοψίματα και ενισχυμένα γόνατα. Από υλικό 

ελαφρύ που αναπνέει, διαθέτει ελαστικό τμήμα στη μέση, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο 

πίσω μέρος του μηρού, πλαϊνή τσέπη και προστασία για αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος 

των ποδιών. Το χρώμα του θα είναι κατά μεγάλο μέρος προειδοποιητικό πορτοκαλί ή / και θα 

διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες.  

Κλάση προστασίας 1 (για ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec)  

Μεγέθη L, XL, 2XL 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 

• Εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο 

Πρότυπο: ΕΝ-381 
 

20. ΚΑΠΕΛΑ τύπου jockey 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου jockey. Υλικό κατασκευής: βαμβάκι. Το μέγεθος θα 

ρυθμίζεται με Velcro στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
 

21. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται ως εξής: 

Σακάκι μακρυμάνικο σκούρου χρώματος από ύφασμα Διαγωνάλ με σύνθεση 65% πολυεστέρα 

και 35% βαμβάκι 235 gr/m2, με φερμουάρ, ελαστικές μανσέτες και τουλάχιστον τρεις τσέπες. 

Παντελόνι σκούρου χρώματος από ύφασμα Διαγωνάλ με σύνθεση 65% πολυεστέρα και 35% 

βαμβάκι 235 gr/m2, με τουλάχιστον πέντε τσέπες και ελαστικές πλευρές στη μέση. 

Μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

Πρότυπο: ΕΝ 13688 

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο 

είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.  
 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
 
 

# ΑΡΘΡΑ 

● ΑΡΘΡΟ 2.1.1 παρ. 3 - ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

 Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία  

 ανάθεσης11
 

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα  

φορέα (αφ) 
 

Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ] 
 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6266] 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  [Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 1 &             

                                                                         Αμμοχώστου, Σαλαμίνα, 189 00] 
 

Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημητράκης Γεωρ. & Μαρ. Μαλτέζου] 
 

Τηλέφωνο: [213 2027 386 & 213 2027 336-426  αντίστοιχα] 
 

Ηλ. ταχυδρομείο: [ texniki@0165.syzefxis.gov.gr & promithies@0165.syzefxis.gov.gr αντίστοιχα] 
 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.salamina.gr] 
________________________________________________________________________________________ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», CPV: 35113400-3 
 

 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19REQ00469975] 
 

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
 

Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ - ] 
 

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

[Αρ. Μελέτης :  /2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 

 

 

mailto:texniki@0165.syzefxis.gov.gr
mailto:promithies@0165.syzefxis.gov.gr
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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 αρμόδιοι12 : 
[……] 

Τηλέφωνο: 
[……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
[……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο  

(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση13; 

 

  
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: 

Ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική   επιχείρηση»14 ή 

 

 
[] Ναι [] Όχι 
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προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 
 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 

ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 

οι απασχολούμενοι. 

 
 
 
 

 
[...............] 

 
 
 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρωο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

 

 
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  

 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της  

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ 

 

  του παρόντος μέρους, συμπληρώστε  

το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε 

 

  και υπογράψτε το μέρος VI.  

 α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου      ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης,  κατά περίπτωση: 

α) [……] 

   

   

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

 β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο 

 

γ) [……] 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

Εάν όχι: 

 

  Επιπροσθέτως συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση  

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους16; 

 

[] 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 

 

α): [……] 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα 

 

καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β): [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ)Ενδεχομένως, επωνυμία της  

 συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ): [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 
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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…):   

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ17 
 
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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(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

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). 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 
 

 

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 : 

 […] 

 

ΑΔΑ: ΨΠΥΚΩ1Ε-Μ9Ν



69 
 

 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες18
 

 

 
 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25. 6. 

τρομοκρατίας24· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 5. 

δραστηριότητες23· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 4. 

απάτη22· 3. 

δωροδοκία20,21· 2. 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση19· 1. 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται  οι  ακόλουθοι  λόγοι  αποκλεισμού: 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]27 

   φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου26 

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; 

 

Εάν ναι, αναφέρετε28: 
 

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):[ ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί  

[ ]· 

β) [……] 

  γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
   καταδικαστική απόφαση: 

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): 

 [……][……][……][……]29 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  

[] Ναι [] Όχι 

 
 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση») 30; 

 

Εάν ναι, 

λήφθηκαν31: 

περιγράψτε τα μέτρα που  [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ 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 

ασφάλισης32, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 
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ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 

  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε: α)[……]· α)[……]· 
 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο   

πρόκειται:   

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……] β)[……] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των   

υποχρεώσεων; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

  

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

 

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

- 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: γ.2)[……]· γ.2)[……]· 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 

  τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

αναφερθούν αναφερθούν 

των δεδουλευμένων τόκων ή των λεπτομερείς λεπτομερείς 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;33 

πληροφορίες πληροφορίες 

 [……] [……] 

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 34 

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

παράπτωμα 
 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου35; 

[] 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 

καταστάσεις36 : 

[] Ναι [] Όχι 

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 
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ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να 

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

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης  

υπόψη της εφαρμοστέας εθνική εθνικής  

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές  τις περιστάσεις37 

 

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 παραπτωμα
38

; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.......................] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

 μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

 [..........……] 

Έχει συνάψει o οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικους 

φορεις με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 
 
[…...........] 

  

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 [……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων39, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης40; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια41  κατά  
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο  

[] Ναι [] Όχι 

 πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας   

σύμβασης, 

 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα 
[….................] 

 
 

 

Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

  προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή           

άλλες  παρόμοιες κυρώσεις; 
[] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
[……] 

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, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/200542: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 [……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

 

Εκπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […] 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά  

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής43
; του: 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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: 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης ή στην πρόσκληση είναι ο εξής: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

και/ή,  

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής44: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής45: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 
 
 
 

 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

 
 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη. 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες46 που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας- 

αναλογία μεταξύ x και y47 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της 

 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι 

 

πραγματικές τιμές των απαιτούμενων  

αναλογιών έχουν ως εξής:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση,  αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): 

 [……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική 

[……][…]νόμισμα 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του  

οικονομικού φορέα είναι το εξής:  

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση,  αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

[……..........] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς48, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς49, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…...........] 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 

ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς50: 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες51, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

 

[….] 

 
 
 

 
 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων52 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 

 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη 

 
 
 

α)[......................................……] 
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ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο προσωπικό: 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 
[........], [.........] 

 [........], [.........] 

 [........], [.........] 

 Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

 [........], [.........] 

 [........], [.........] 

 [........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας53 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 

 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
[] Ναι [] Όχι 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 

τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

[……] [……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

[……] [……] 

 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται 

να εφαρμοστούν για τον περιορισμό 

του αριθμού των υποψηφίων με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από 

αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά54, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι55 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

 Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες 

 ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

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

μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται57, 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 δωρεάν58. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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