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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ο Δήμαρχος 

Έχοντας υπόψη; 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών 

υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: 

 

 Του Ν.2690/1999 “Κύρωση Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 

Α΄45/1999) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2880/2001, Ν.3230/2004, 

Ν.3242/2004 και Ν.3345/2005. 

 Του Ν. 3463/2006/Α΄114  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της 

παρ.9εδ. Β του άρθρου 209.  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 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» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

      Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

      Τον Ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

     Τον Ν.3416/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    Τον Ν.4013/2011 “περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)», όπως έχει τροποποιηθεί 





και ισχύει. 

 Του ΠΔ 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία” (ΦΕΚ Α΄34/2015). 

 Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α) 

 Του άρθρου 18 του Ν.4469/2017. 

 Της υπ’αριθ.57654/22-05-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β΄1781/23-05-2017). 

 Του  άρθρου 22 του Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α΄/08-11-2017). 

 Του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017). 

 Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

 Του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019). 

 Του άρθρου 33 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄/25-04-2019). 

 Του άρθρου 56 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α΄/03-05-2019). 

 Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 

τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16384/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΗΓΥΩΞ9-

ΑΛΞ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 2.409,69€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 10-6061.006 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/523 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16395/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Μ1ΨΩΞ9-

9ΗΛ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 195,67€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 15-6063.002 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/527 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16387/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΖΓΩΞ9-

Χ4Δ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 39.140,35€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 20-6061.004 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/524 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16391/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 78ΦΝΩΞ9-

ΘΙΜ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 4.275,02€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 25-6061.004 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/525 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16405/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛ4ΞΩΞ9-

ΟΛΡ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 3.335,93€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 30-6061.001 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 





Α/529 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16403/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΕΗΨΩΞ9-

Η4Ι) με την διάθεση πίστωσης ποσού 3.350,98€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 35-6061.003 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/528 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την με αριθμ.πρωτ.16393/09-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Υ8ΧΩΞ9-

Ε3Ρ) με την διάθεση πίστωσης ποσού 1.491,47€ της εγγεγραμμένης πίστωσης του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 με Κ.Α. 45-6061.005 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 

Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019» που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/526 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

 Την αριθ. 33/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την “Προμήθεια Ειδών 

Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας  έτους 2019”. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005986891. 

 Της με αριθμό 270/2019 (ΑΔΑ:6ΨΠΣΩΞ9-ΡΣΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και τον 

καθορισμό των όρων διακήρυξης. 

 Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως και την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας έτους  

2019 για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 43.694,10ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

54.180,68 ευρώ και θα βαρύνει τους Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδων (Κ.Α.Ε.)  10-6061.006, 20-

6061.004, 25-6061.004, 45-6061.005, 15-6063.002, 35-6061.003, 30-6061.001 με τίτλο: 

“Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019“. 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των  υπό προμήθεια ειδών  (όπως 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό) : 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (μόνο αριθμητικά) με 

συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών . 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 

και 121 (παρ.1γ) του Ν.4412/2016.Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας www.paiania.gov.gr. 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/01//2020  ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 

στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:30. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού προσφορά  για το σύνολο 

των  ειδών της αριθ.33/2019 μελέτης του ενδεικτικού προϋπολογισμού  της Δ/νσης Τεχνικών 

http://www.paiania.gov.gr/




Υπηρεσιών για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας 

έτους 2019  και να προσκομίσουν κατ΄ελάχιστον τεχνικά φυλλάδια στα αγγλικά ή τα ελληνικά που 

θα αποδεικνύουν την συμφωνία των προσφερόμενων υλικών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης ζητά, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα από τα 

ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο να εξεταστούν και να αξιολογηθούν τα 

ζητούμενα υλικά Α/Α : 3,6,14,19,20,23,26,27,28 και 34  μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   
 
                                                     
 
                                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ζεύγος 296 2,7 799,2 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) τεμάχιο 12 10 120 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΙΑ   ζεύγος 100 6 600 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ζεύγος 184 2,4 441,6 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 879 1,7 1.494,3 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 2.604 2 5.208 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ    
(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  τεμάχιο 154 4,7 723,8 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ζεύγος 3 5 15 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00 ζεύγος 5 31 155 

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
CLASS 0 ζεύγος 2 30 60 

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  τεμάχιο 15 7,5 112,5 

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ τεμάχιο 2 6 12 

13 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαϊνά ) τεμάχιο 53 3,5 185,5 

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  τεμάχιο 158 7 1.106 

15 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ τεμάχιο 2 5 10 

16 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 
ανταλλακτικά τεμάχιο 2 16,8 33,6 

17 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ τεμάχιο 2 10 20 

18 

ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ τεμάχιο 2 24 48 

19 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
Α1Ρ3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ τεμάχιο 198 25 4.950 

20 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 P3 τεμάχιο 6 160 960 

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΒΕΚ2 P3 ζεύγος 2 45 90 

22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 ζεύγος 44 12 528 

23 ΑΡΒΥΛΑ S3 ζεύγος 243 31 7.533 

24 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ζεύγος 6 70 420 





25 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΔΙΑΤΡHΤΑ                        τεμάχιο 145 7 1.015 

26 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ  τεμάχιο 113 30 3.390 

27 ΜΠΟΥΦΑΝ  τεμάχιο 158 32 5.056 

28 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεμάχιο 288 14 4.032 

29 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ τεμάχιο 9 25 225 

30 ΜΠΛΟΥΖΑ T - SHIRT ΓΚΡΙ ΜΕ ΝΕΡΑ τεμάχιο 264 3,3 871,2 

31 ΚΑΠΕΛΟ τεμάχιο 166 2,5 415 

32 ΡΟΜΠΕΣ MΑΓΕΙΡΩΝ τεμάχιο 6 14 84 

33 ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  τεμάχιο 11 10 110 

34 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ζεύγος  27 40 1.080 

35 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ τεμάχιο 4 25 100 

36 ΚΡΑΝΗ τεμάχιο 14 12 168 

37 ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΕΙΣ τεμάχιο 9 11 99 

38 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  τεμάχιο 12 8,7 104,4 

39 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  τεμάχιο 2 8 16 

40 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμάχιο 10 4,2 42 

41 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  τεμάχιο 4 10 40 

42 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ τεμάχιο 40 2,4 96 

43 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   ζεύγος 24 10 240 

44 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  τεμάχιο 5 140 700 

45 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SET τεμάχιο  1 180 180 

46 ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED τεμάχιο  1 5 5 
      

  

Σύνολο   43.694,10 
ΦΠΑ 24%   10.486,58 

Σύνολο   54.180,68 
 
 
 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους . 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 
προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών , το αργότερο μέχρι  και 
την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την …………./2019 και ώρα 
14:00μ.μ.Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη 
και επιστρέφεται  χωρίς να αποσφραγιστεί. 
 
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 
Δήμο Παιανίας επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

  

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 
3. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 
4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 
 





 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης 

του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. (περιληπτικά) στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.paiania.gov.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ) 

4. στην τοπική εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες 

της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:213 2030 710, fax 210 6647317 Email: davari@0155.syzefxis.gov.gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Συνοπτικά Στοιχεία 

                   

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

  

  
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  

14/01/2020 

  
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Καραολή & Δημητρίου 38Α-Τμήμα Προμηθειών 

  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 

Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019  
 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
 43.694,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

  
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με την αριθ.33/2019 μελέτη 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Έδρα του Δήμου (Καραολή & Δημητρίου 38Α) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης  και μέχρι (12) 

δώδεκα μήνες.  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%[1] υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

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

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.[2].(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% 

και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 
  
  
  

 
 

[1] Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα 

νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11).

[2] Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   
969/Β/22-3-2017 )

 





 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»  

 

 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                    (Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό  17898/2019)                                   

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

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

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου , το 

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

13/01/2020 και ώρα 14:00 μ.μ..   η να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την 14/01/2020  

και ώρα 11:30.π.μ. στο κτίριο του Δήμου Παιανίας, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 38Α, 

Τ.Κ. , 19002. 
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 





 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 

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

τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

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

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα 

παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

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

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση[παρ. 3 άρθρου 53 του Ν.4412/2016]. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984[παρ. 10 άρθρου 80 και παρ.4 του άρθρου 92 του 

Ν.4412/2016] (Α' 188).  





Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 

[είτε από το αρμόδιο προξενείο του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

“APOSTILE” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

Ν.1497/1984]  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της 

χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-

10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική [παρ.10 του άρθρου 80 και παρ.4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016]. 

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

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

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

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

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

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  





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

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

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

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

                                                                       ΑΡΘΡΟ 4ο 

 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 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: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους      

αναφερόμενους στην παρ. (1 ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 λόγους. 

 

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

εκδόθηκε   αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του  διοικητικού, διευθυντικού 

ή  εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 

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

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

προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

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

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

Συμβουλίου. 

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση. 

  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 

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. 

 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

Ν.4412/2016, ( Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 

περ. 1 του Ν. 4497/2017) 

(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. 

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

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

ανταγωνισμού, 

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

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





(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε  ως  αποτέλεσμα την  

πρόωρη καταγγελία της  προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή  άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις, 

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

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

πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 

ν.4412/2016, 

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να  παράσχει εξ  

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

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

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 

στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή 

ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

  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. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1, 2γ και 3 του παρόντος άρθρου  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

προηγούμενη παράγραφοεκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016. 





4. 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. 

 
 
                                             ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία : 

1. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς (120 ημέρες) 

2. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)[1] [2] του άρθρου 79 παρ 4  του 

Ν.4412/16 , που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και 

συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ[3] και Δ[4] ) ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  

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

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  [5] και  υποβάλλεται 

[6]από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    
Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  

περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το 

άρθρο 79Α στο ν.4412/2016 και την Κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως προκύπτει ότι 

είναι δυνατή , με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου ή αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  





Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
 

[1] Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

:www.eaadhsy.gr 

[2] Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 

πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, 

χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι 

του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των 

περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 
4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη 

από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235

[3] Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

[4] Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους 

[5]Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα 

πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 

του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.

[6] Κατευθυντήρια Οδηγία 15 & 23 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 

οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη 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).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 

διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 





παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo 

Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 

κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, 

στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται 

στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους 

υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή 

υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην 

πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των 

ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) 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, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην 

είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς 

εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  

 

 

            ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

τα όσα αναφέρονται στην αριθ.33/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια 

Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας έτους 2019. Η τεχνική προσφορά 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα στην υπ’αριθ. 33/2019 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού προσφορά  για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και να προσκομιστούν πιστοποιητικά για όλα τα είδη 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -2019       Αρ. Μελ  33/2019
  

 19/90 

από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ( για όσα είδη πιστοποιούνται) που θα είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης 

ζητά , επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα από τα ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο 

να εξεταστούν και να αξιολογηθούν: 3,6,14,19,20,23,26,27,28 και 34 μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου 

να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (μόνο αριθμητικά) με 

συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών των ομάδων  

( π.χ Α,Β,Γ,Δ ) που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη 

μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται σε  καμία  αναθεώρηση για  οποιονδήποτε λόγο  ή  αιτία,  αλλά  

παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

Επιτροπή. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

Προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτονται ως 

μη κανονικές . 

 

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη και τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου. 





Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν 

τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

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

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

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

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 

να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο αρ.88 του Ν.4412/16.  
ΑΡΘΡΟ 7

ο   

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3.  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο 

(εκτός από τα prospectus).  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή 

έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

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

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του 

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

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

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης 

υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι 

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

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

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

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

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

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

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

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 





ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  κατά  της  διακήρυξης  

του  διαγωνισμού  ή  της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Παιανίας, σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορδελιού-

Ευόσμου, κατόπιν εισήγησης  του  αρμόδιου  γνωμοδοτικού οργάνου,  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  

την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών. 

β) Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της ένστασης. 

   Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρετε η απόρριψη της ένστασης. 

Η ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

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

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

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

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 

       2. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται 

επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

  Η άσκηση της ένστασης της παρ. 1 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των  

ενδίκων βοηθημάτων της παρ. 2 του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή  

δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο   
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή 

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών[άρθρο 103 

παρ.1 του Ν.4412/2016], σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 

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

στο άρθρο 103 παρ.1 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 , παρ.12 περ.α του 

Ν.4605/2019: 

 

Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4250/2014(Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση  στην  

οποία  βεβαιώνεται η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  έχει  συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης      για  την       υποβολή         των   δικαιολογητικών. 
 

1) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των       λόγων       αποκλεισμού  είναι     τα      ακόλουθα: 

 

Α.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου,  το οποίο 

γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, ως επαρκή απόδειξη μη 

ύπαρξης σε βάρος του αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για έναν από τους λόγους 

που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα,  το  απόσπασμα ποινικού μητρώου  αφορά  τους  

διαχειριστές  για  τις  εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τους συνεταιρισμούς και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Β. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και στην 

οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές. 

2) Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές  

ενημερότητες  για  συμμετοχή  σε 

διαγωνισμό) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό για τα νομικά πρόσωπα, ενώ 

για τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και για το προσωπικό τους, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 





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

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης σε άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα τ. Ο.Γ.Α,   

τ. Ε.Τ.Α.Α (Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Α.Ν) τ. Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε θα δηλώνεται στην 

παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση. 

(Δικαιολογητικά): Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 

από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Τα εν  λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον       έχουν      εκδοθεί      έως 

τρεις  (3)    μήνες  πριν      την   υποβολή  τους. Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  

περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται 

από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 

πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
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εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 

υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του παρόντος άρθρου από τον προσωρινό ανάδοχο. 

3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη). 

Το  εν  λόγω  δικαιολογητικό  γίνεται  αποδεκτό  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει 

εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν     την  υποβολή        του. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του 

Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του παρόντος 

άρθρου από τον προσωρινό ανάδοχο. 

4). Για την παράγραφο 2γ του άρθρου 4 της παρούσας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τη μη 

συνδρομή του λόγου αποκλεισμού της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, χωρίς 

να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, η οποία 

γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 

άρθρου 17 της παρούσας για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Ομοίως ισχύει και για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

5). Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 

παρ.3 περίπτωση β της παρούσας διακήρυξης απαιτείται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  το οποίο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις  (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, και από το οποίο να  προκύπτει ότι  δεν  

τελούν υπό  πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή  άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης  ή   αναγκαστικής  διαχείρισης  ή   πτωχευτικού  

συμβιβασμού  ή   υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία  όπως προβλέπεται στην περίπτωση β της 

παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

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. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, η οποία 

γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

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  στην 

παράγραφο 1, στις περιπτώσεις   α΄ και β΄ της παραγράφου   2   και στην περίπτωση    β' της 

παραγράφου  4 του       άρθρου  73 του ν.4412/2016. 

6) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, η οποία γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Γ.  

 Για  την  παράγραφο 4  του  άρθρου  4  της  παρούσας διακήρυξης, απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση του  προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

 

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης που πρέπει να προσκομίσει ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
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σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

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

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 

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

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  

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

καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνονται 

αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί  έως  τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους. 

 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016. 

 
 
 

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

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

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

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

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

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

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

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

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

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

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  





Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

       ΑΡΘΡΟ 10
ο   

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

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

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη 

τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι (12) δώδεκα μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

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

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

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

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

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

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

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

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

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

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

όργανο, 

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





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

εκπτώσεις, 

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί 

την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

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

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ) η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.[1].Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του 

χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο  
 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

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

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

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

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16, 

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

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

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

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

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

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

Άρθρο 16ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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

όρων των άρθρων  14 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 21 (Χρόνος παράδοσης υλικών),  

καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  





Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του  

Ν .4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 

της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

 ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

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

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

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

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

 

          ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για δεκατέσσερις (14) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α.. 

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.  Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  κατά  της  διακήρυξης  

του  διαγωνισμού  ή  της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Παιανίας, σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας, κατόπιν 

εισήγησης  του  αρμόδιου  γνωμοδοτικού οργάνου,  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  καταληκτική  

ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών. 

β) Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρετε η απόρριψη της 

ένστασης. 





Η ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

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

καταβολή παραβόλου υπέρτου Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

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

μερικώς δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 

        2. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται 

επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παρ. 1 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ενδίκων βοηθημάτωντης παρ. 2 του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 

χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 

του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -2019       Αρ. Μελ  33/2019
  

 35/90 

ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

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

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

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

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

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, 

που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για 

τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α΄της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν 

την παράταση, πριν την λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. 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 στην διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πρίν 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. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/2016. 

5. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως το ποσού. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 





με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων-από την αποστολή 

του Δελτίου Παραγγελίας- επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στην αποθήκη της 

Υπηρεσίας. 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά την αποστολή Δελτίου Παραγγελίας 

από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η λήψη του Δελτίου Παραγγελίας θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο 

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στην αποθήκη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως 

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/2016. 
 

 

                                                                                                                  Ο  Δήμαρχος 

 
 
                                                                                                               Ισίδωρος Στ. Μάδης 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ζεύγος 296   

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) τεμάχιο 12   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΙΑ   ζεύγος 100   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ζεύγος 184   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 879   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 2.604   

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ    
(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  τεμάχιο 154   

8 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ζεύγος 3   

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00 ζεύγος 5   

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
CLASS 0 ζεύγος 2   

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  τεμάχιο 15   

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ τεμάχιο 2   

13 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαϊνά ) τεμάχιο 53   

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  τεμάχιο 158   

15 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ τεμάχιο 2   

16 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 
ανταλλακτικά τεμάχιο 2   

17 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ τεμάχιο 2   

18 

ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ τεμάχιο 2   

19 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
Α1Ρ3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ τεμάχιο 198   

20 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 P3 τεμάχιο 6   

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΒΕΚ2 P3 ζεύγος 2   

22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 ζεύγος 44   

23 ΑΡΒΥΛΑ S3 ζεύγος 243   

24 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ζεύγος 6   

25 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΔΙΑΤΡHΤΑ                        τεμάχιο 145   

26 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ  τεμάχιο 113   

27 ΜΠΟΥΦΑΝ  τεμάχιο 158   





28 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεμάχιο 288   

29 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ τεμάχιο 9   

30 ΜΠΛΟΥΖΑ T - SHIRT ΓΚΡΙ ΜΕ ΝΕΡΑ τεμάχιο 264   

31 ΚΑΠΕΛΟ τεμάχιο 166   

32 ΡΟΜΠΕΣ MΑΓΕΙΡΩΝ τεμάχιο 6   

33 ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  τεμάχιο 11   

34 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ζεύγος  27   

35 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ τεμάχιο 4   

36 ΚΡΑΝΗ τεμάχιο 14   

37 ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΕΙΣ τεμάχιο 9   

38 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  τεμάχιο 12   

39 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  τεμάχιο 2   

40 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμάχιο 10   

41 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  τεμάχιο 4   

42 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ τεμάχιο 40   

43 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   ζεύγος 24   

44 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  τεμάχιο 5   

45 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SET τεμάχιο  1   

46 ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED τεμάχιο  1   
      

  

Σύνολο    
ΦΠΑ 24%    

Σύνολο    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΤΕΥΔ 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6230] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Καραολή & Δημητρίου 

38Α
/Παιανία/19002] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΑΒΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [213 2030710-213 2030750] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [davari@0155.syzefxis.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.paiania.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [35113400-3] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6230] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 





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 αρμόδιοι

2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

                                                 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
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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: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 

                                                 
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 





διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, 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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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7  

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. 
 

                                                 
7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

8 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

9
· 

 δωροδοκία
10,11

· 
 απάτη

12
· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

15. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
16 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 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

17 
Εάν ναι, αναφέρετε

18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

19 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
21: 

[……] 

 

                                                 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 
[……][……][……] 

 

                                                 
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου
25; 

[] 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 

καταστάσεις
26 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
28; 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

                                                 
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
27 Άρθρο 73 παρ. 5. 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 





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 ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 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 σύμβασης
30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

                                                 
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30 Πρβλ άρθρο 48. 
31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
32: 

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:  
[……] 

                                                 
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 
[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
 
 

                                                 
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 
Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 
34: 

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):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής
35: 

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):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

[…................................…] 

                                                 
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
36 που ορίζονται στη σχετική 

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 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 

αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(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):  
[……][……][……] 

 

                                                 
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

38, 
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 αναφοράς

39, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

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 

[……] 

                                                 
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -2019       Αρ. Μελ  33/2019
  

 57/90 

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 ελέγχων
42 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 ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
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 [....……] 

                                                 
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 





αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43 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· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

                                                 
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(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; 
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: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
 





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 

οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 

τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι

45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
46 

 

                                                 
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
47

, 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 

δωρεάν
48. 

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 

                                                 
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Παιανία  30//12/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΤΗΛ:2132030710 
Αριθμ. Πρωτ.:  17899/30-12-2019                    

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  

για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους  2019», προϋπολογισμού  
43.694,10ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 54.180,68€ σύμφωνα  με την αριθ.33/2019 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ’αριθμ. Πρωτ.17898/2019 Διακήρυξη του 
Δήμου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού προσφορά  για το 
σύνολο των ειδών της αριθ.33/2019 μελέτης για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 
για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2019 και να προσκομίσουν πιστοποιητικά για όλα τα 
είδη από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια (για όσα είδη πιστοποιούνται) που θα είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης 
ζητά , επί ποινή αποκλεισμού , δείγματα από τα ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει 
απαραίτητο να εξεταστούν και να αξιολογηθούν: 3,6,14,19,20,23,26,27,28 και 34 μέχρι και 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

( CPV: 35113400-3) -Κ.Α. Προϋπολογισμού 10-6061.006, 20-6061.004, 25-6061.004, 45-
6061.005, 15-6063.002, 35-6061.003, 30-6061.001. 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όλοι οι προμηθευτές μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και Ελλήνων κατασκευαστών αλλοδαποί εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, διαθέτοντας όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου. 
 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου, 
Καραολή & Δημητρίου 38Α-Τ.Κ. 19002, μέχρι την 13/01//2020 και ώρα 14:00μ.μ. Οι 
προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού από ώρα 11:00 έως 11.30. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία  στο Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ.213 20 30710,750 . 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της αρ.33/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Παιανίας www.paiania.gov.gr.  
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, την 14/01//2020, ημέρα Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου και ώρα 11:30( ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 
  
Να δημοσιευθεί  στην εφημερίδα 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
Την Παρασκευή 03-01-2020 
Παιανία  30/12//2019 
 
                                                                                       Η Γενική Γραμματέας 

 
 
                                                                                       Φωτεινή Τολούδη 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/




 

ΑΙΤΗΜΑ  ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 
CPV:  35113400-3 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 2019 
 
Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 
2019 συνολικού ενδεικτικού κόστους 54.180,68  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 

 
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας   
Η εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα εισήγηση προμηθειών θα είναι άμεσα από την 

υπογραφή της σύμβασης . 
 
 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση  :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της 

παρεχόμενης  προμήθειας, για τη σύνταξη της μελέτης αυτής : 
 
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία. 

Παιανία : 09/12/2019 
Αριθμ. Πρωτ : 16357 
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ΦΟΡΕΑΣ :  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 2019 
CPV:  35113400-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                    

43.694,10 
ΦΠΑ 24% 10.486,58 

Σύνολο 54.180,68 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Παιανίας για το έτος 2019. 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) σύμφωνα με 

τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010) και τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή), με τους 

όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του 4412/2016.  
 

ο καθορισμός των υλικών βασίζεται : 

 Στο ΦΕΚ 2208/ 8-6-2019 περί των παροχών μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους 

ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών. 
 Την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Παιανίας 

σχετικά με τα ανωτέρω είδη και την αναγκαιότητα αυτών.  
 
 

ο καθορισμός των ποσοτήτων βασίζεται: 

 Στην κάλυψη του μόνιμου – με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικού καθώς και του 

προσωπικού που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται 

σύμφωνα με έγγραφο του γραφείου προσωπικού του Δήμου. 

 Στην εισήγηση του Τεχνικού Ασφάλειας του Δήμου. 

  

 
Η χορήγηση των ειδών του προϋπολογισμού σε ότι αφορά τα προσωπικά είδη όπως παπούτσια 

κ.λ.π. θα διανεμηθούν στο προσωπικό άμεσα ενώ τα αναλώσιμα όπως γάντια, μάσκες κ.λ.π. θα 

αποθηκευτούν με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα χορηγούνται τμηματικά. Οι τιμές 

μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές 

και εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.  





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -2019       Αρ. Μελ  33/2019
  

 67/90 

 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά για όλα τα είδη από ανεξάρτητα διαπιστευμένα 

εργαστήρια (για όσα είδη πιστοποιούνται) που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης, διαφορετικά ο Προσφέρων θα αποκλείεται από την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό. Η επιτροπή αξιολόγησης ζητά, επί ποινή αποκλεισμού , δείγματα από τα ακόλουθα 

είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο να εξεταστούν και να αξιολογηθούν : 3,6,14,19,20,23,26,27,28 και 

34 
 
 
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  

43.725,10 €  πλέον Φ. Π. Α. 24 % 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παιανίας του έτους 2019 με τις 

αντίστοιχες πιστώσεις για το προσωπικό του και συγκεκριμένα τους κωδικούς «Προμήθεια ειδών 

προστασίας» για τις Υπηρεσίες : 
 

 10-6061.006 Διοικητικού με πίστωση 2409,69 € 
 20-6061.004 Καθαριότητας με πίστωση 39140,35 € 
 25-6061.004 Ύδρευσης με πίστωση 4275,02 € 
 45-6061.005 Νεκροταφείου με πίστωση 1491,47 € 
 15-6063.002 Σχολικών φυλάκων με πίστωση 195,67 € 
 35-6061.003 Πρασίνου με πίστωση 3350,98 € 
  30-6061.001 Τεχνικής Υπηρεσίας με πίστωση 3.335,93 € 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία      -   -   2019 Παιανία      –   –2019 

Ο Συντάξας  
 
 
 

 

Μπενετάτος Γεράσιμος 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

 





 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ζεύγος 296 2,7 799,2 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) τεμάχιο 12 10 120 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΙΑ   ζεύγος 100 6 600 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ζεύγος 184 2,4 441,6 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 879 1,7 1.494,3 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 2.604 2 5.208 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ    
(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  τεμάχιο 154 4,7 723,8 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ζεύγος 3 5 15 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00 ζεύγος 5 31 155 

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
CLASS 0 ζεύγος 2 30 60 

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  τεμάχιο 15 7,5 112,5 

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ τεμάχιο 2 6 12 

13 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαϊνά ) τεμάχιο 53 3,5 185,5 

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  τεμάχιο 158 7 1.106 

15 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ τεμάχιο 2 5 10 

16 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 
ανταλλακτικά τεμάχιο 2 16,8 33,6 

17 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ τεμάχιο 2 10 20 

18 

ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ τεμάχιο 2 24 48 

19 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
Α1Ρ3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ τεμάχιο 198 25 4.950 

20 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 P3 τεμάχιο 6 160 960 

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΒΕΚ2 P3 ζεύγος 2 45 90 

22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 ζεύγος 44 12 528 

23 ΑΡΒΥΛΑ S3 ζεύγος 243 31 7.533 

24 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ζεύγος 6 70 420 

25 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΔΙΑΤΡHΤΑ                        τεμάχιο 145 7 1.015 

26 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ  τεμάχιο 113 30 3.390 

27 ΜΠΟΥΦΑΝ  τεμάχιο 158 32 5.056 

28 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεμάχιο 288 14 4.032 

29 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ τεμάχιο 9 25 225 

30 ΜΠΛΟΥΖΑ T - SHIRT ΓΚΡΙ ΜΕ ΝΕΡΑ τεμάχιο 264 3,3 871,2 

31 ΚΑΠΕΛΟ τεμάχιο 166 2,5 415 

32 ΡΟΜΠΕΣ MΑΓΕΙΡΩΝ τεμάχιο 6 14 84 
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33 ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  τεμάχιο 11 10 110 

34 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ζεύγος  27 40 1.080 

35 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ τεμάχιο 4 25 100 

36 ΚΡΑΝΗ τεμάχιο 14 12 168 

37 ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΕΙΣ τεμάχιο 9 11 99 

38 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  τεμάχιο 12 8,7 104,4 

39 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  τεμάχιο 2 8 16 

40 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμάχιο 10 4,2 42 

41 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  τεμάχιο 4 10 40 

42 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ τεμάχιο 40 2,4 96 

43 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   ζεύγος 24 10 240 

44 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  τεμάχιο 5 140 700 

45 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SET τεμάχιο  1 180 180 

46 ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED τεμάχιο  1 5 5 
      

  

Σύνολο   43.694,10 
ΦΠΑ 24%   10.486,58 

Σύνολο   54.180,68 
 
         
       
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία      -   -   2019 Παιανία      –   –2019 

Ο Συντάξας  
 
 
 

 

Μπενετάτος Γεράσιμος 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

 





ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ζεύγος 296   

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) τεμάχιο 12   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΙΑ   ζεύγος 100   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ζεύγος 184   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 879   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ζεύγος 2.604   

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ    
(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  τεμάχιο 154   

8 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ζεύγος 3   

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00 ζεύγος 5   

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
CLASS 0 ζεύγος 2   

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  τεμάχιο 15   

12 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ τεμάχιο 2   

13 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαϊνά ) τεμάχιο 53   

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  τεμάχιο 158   

15 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ τεμάχιο 2   

16 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 
ανταλλακτικά τεμάχιο 2   

17 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ τεμάχιο 2   

18 

ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ τεμάχιο 2   

19 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
Α1Ρ3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ τεμάχιο 198   

20 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 P3 τεμάχιο 6   

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΒΕΚ2 P3 ζεύγος 2   

22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 ζεύγος 44   

23 ΑΡΒΥΛΑ S3 ζεύγος 243   

24 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ζεύγος 6   

25 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΔΙΑΤΡHΤΑ                        τεμάχιο 145   

26 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ  τεμάχιο 113   

27 ΜΠΟΥΦΑΝ  τεμάχιο 158   

28 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεμάχιο 288   

29 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ τεμάχιο 9   

30 ΜΠΛΟΥΖΑ T - SHIRT ΓΚΡΙ ΜΕ ΝΕΡΑ τεμάχιο 264   

31 ΚΑΠΕΛΟ τεμάχιο 166   

32 ΡΟΜΠΕΣ MΑΓΕΙΡΩΝ τεμάχιο 6   

33 ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  τεμάχιο 11   
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34 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ζεύγος  27   

35 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ τεμάχιο 4   

36 ΚΡΑΝΗ τεμάχιο 14   

37 ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΕΙΣ τεμάχιο 9   

38 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  τεμάχιο 12   

39 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  τεμάχιο 2   

40 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμάχιο 10   

41 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  τεμάχιο 4   

42 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ τεμάχιο 40   

43 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   ζεύγος 24   

44 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  τεμάχιο 5   

45 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SET τεμάχιο  1   

46 ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED τεμάχιο  1   
      

  

Σύνολο   43.694,10 
ΦΠΑ 24%   10.486,58 

Σύνολο   54.180,68 
 
 
 
 
 1.Ορίζεται ότι πρέπει να δοθεί προσφορά για όλα τα ανωτέρω είδη του προϋπολογισμού και όχι 

μέρος τους. 
 
2.Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή των ανωτέρω). 
 
 
 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία      -   -   2019 Παιανία      –   –2019 

Ο Συντάξας  
 
 
 

 

Μπενετάτος Γεράσιμος 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

 





  
                                               
 
                                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Γάντια Δερματοπάνινα 

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

(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, 

οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες, 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος 1 −1,2 mm. 
Τo εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από βόειο δέρμα και το 

πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Το γάντι θα διαθέτει ενίσχυση 

από δεύτερο στρώμα δέρματος στο μέρος της παλάμης και του δείκτη. Το περικάρπιο θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υλικό επικαλυμμένο με ύφασμα ώστε να αποτελεί 

μανσέτα ασφαλείας. 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
• 4 (τριβή) 
• 3 (κοπή με λεπίδα) 
• 4 (διάσχιση) 
• 4 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 3, 4, 4 .  
 

 
 

2. Γάντια για το Νεκροταφείο μιας χρήσης 

Πεδίο χρήσης: Στο νεκροταφείο, όπου χρειάζεται παράλληλα με την αντιμετώπιση χημικών ουσιών 

ή μικροοργανισμών μεγαλύτερο μήκος και αυξημένη αντοχή. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm. 
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex. Με αυξημένο πάχος και αντοχή. 
Με ανάγλυφη επιφάνεια πάνω και κάτω στην παλάμη για μειωμένη ολισθηρότητα. 
Είναι μίας χρήσης. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 τεμάχια. 
Πρότυπα ΕΝ 374 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Ημερομηνία λήξης 
• Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς  
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL 
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3. Γάντια για το Νεκροταφείο μακριά 
Πεδίο χρήσης: Στο νεκροταφείο, σε σκληρές εργασίες όπου απαιτείται προστασία από ισχυρά 

χημικά και μικροοργανισμούς σε συνδυασμό με μεγάλη αντοχή στην κοπή και τη διάσχιση.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1 mm. 
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο διπλής εμβάπτισης με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,5,4,2 , που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 5 (κοπή με λεπίδα) 
• 4 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,5,4,2    
•Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς  
• Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL 
 

    
 

4. Γάντια από PVC 

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, 

όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε 

νεκροταφεία. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1 mm. 
Υλικό κατασκευής: PVC διπλής εμβάπτισης με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1, που σημαίνει: 
• 4 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374  
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1 
•Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς  
 
 

 





 

5. Γάντια από νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως 

στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. 
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1    
•Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς  
• Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL, 2XL 
 

 
 

6. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

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

ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε 

υδραυλικούς και σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος μεγαλύτερο των 20−25cm με φαρδύ ελαστικό περικάρπιο. 
Το γάντι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό ύφασμα επικαλυμμένο από νιτρίλιο 

κατά τα ¾ αυτού. Συγκεκριμένα η παλάμη, ολόκληρα τα δάκτυλα και το μισό πάνω μέρος του 

χεριού θα είναι επικαλυμμένα από νιτρίλιο. Το γάντι θα φέρει σε όλη τη παλάμη και το κάτω μέρος 

των δακτύλων ανάγλυφες κουκίδες από το ίδιο υλικό για μειωμένη ολιστηρότητα. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 3, 2, που σημαίνει: 
• 4 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 3 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,3,2 
• Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL, 2XL 
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7. Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm 
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex. 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 
Πρότυπα ΕΝ 374 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Ημερομηνία λήξης 
• Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς  
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL 
 

 
 

8. Γάντια συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική 

επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και 
μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 4. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1, 3, 3, 4, Χ 
Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 407 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 3, 4 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 4, 1, 3, 3, 4, Χ 
 

 
 
 

9. Γάντια μονωτικά Class 00 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπα ΕΝ 60903, ΕΝ 420 
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) 
• Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL 

 
 

10. Γάντια για προστασία από αλυσοπρίονο Class 0 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες που εκτελούνται με τη χρήση αλυσοπρίονου, όπως κλάδεμα και κοπή 

δέντρων, συντήρηση κήπων. 
Χαρακτηριστικά: Γάντια με παλάμη και δάκτυλα από βόειο δέρμα που φέρει ενίσχυση στη βάση 

των δακτύλων και υφασμάτινη ράχη. Το γάντι θα φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα και προστασία 

από κοψίματα στις ράχες και των δύο χεριών. 
Χρώμα πορτοκαλί. 
Κλάση προστασίας 0 (για ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec) Πρότυπο ΕΝ 381-7 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο 
• Να διατίθεται σε μεγέθη Μ, L, XL 
 

 
 

11. Γυαλιά τύπου goggles για χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή /και 

από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, αρκετά μεγάλος για να μην εμποδίζει 

την όραση, με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Το πλαίσιο στήριξης του 

οπτικού δίσκου θα διαθέτει ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές 

έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
Σήμανση: 
- Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• Β Μηχανική αντοχή 
• 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη. 
- Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• Β Μηχανική αντοχή 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν αντιθαμβωτική επίστρωση 
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 
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12. Γυαλιά τύπου goggles οξυγονοκόλλησης 
Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά – μάσκα με προστατευτικούς φακούς που ανασηκώνονται όταν δεν 

γίνεται συγκόλληση. Πλαίσιο εύκαμπτο από PVC με οπές έμμεσου αερισμού και ελαστικό ιμάντα 

στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι. Οι εσωτερικοί φακοί θα είναι από άχρωμο 

πολυκαρβονικό υλικό, ενώ οι προστατευτικοί φακοί που ανασηκώνονται θα είναι από το ίδιο υλικό 

με βαθμίδα σκίασης 5. 
Πρότυπο ΕΝ 166, ΕΝ 169, ΕΝ 175 
Σήμανση: 
- Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• FΤ Μηχανική αντοχή 
-Στον προστατευτικό φακό: 
• 1 Οπτική κλάση 
• FΤ Μηχανική αντοχή 
• 5 βαθμός σκίασης 
 

13. Γυαλιά προστασίας διάφανα με πλαϊνά 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες όπου ο εργαζόμενος μπορεί να εκτεθεί σε εκτοξεύσεις μικρών 

σωματιδίων και ελαφρών πιτσιλισμάτων υγρών. 
Χαρακτηριστικά: Ενιαίος οπτικός δίσκος από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό με πλευρική 

προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής . Οι 

βραχίονες στήριξης θα ρυθμίζονται στο μήκος και θα επιδέχονται λυγίσματος για καλύτερη 

εφαρμογή. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση: 
- Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• FΤ Μηχανική αντοχή 
- Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• FΤ Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση 
• Σήμανση 2_1,2 
 

14. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική 

αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. 
Πρότυπα ΕΝ 166, EN 172  
Σήμανση: 
- Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• FΤ Μηχανική αντοχή 
- Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• FΤ Μηχανική αντοχή. 





• Κ προστασία έναντι τριβής. 
• Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση 
• Σήμανση 5_2,5 
 

15. Γυαλιά Η/Υ 
Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση υπολογιστή. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, με επίστρωση που απορροφά την 

μπλε ακτινοβολία που εκπέμπει η οθόνη του Η/Υ κατά ποσοστό από 30% ως 60%.  Θα έχει επαρκή 

μηχανική αντοχή και αντοχή έναντι τριβής. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
Σήμανση: 
- Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• FΤ Μηχανική αντοχή 
- Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• FΤ Μηχανική αντοχή. 
• Σήμανση 2_1,2 
 

16. Ασπίδιο με πλέγμα για κλαδέματα με 2 ανταλλακτικά 
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση θαμνοκοπτικού ή βενζινοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 

με ειδικό στήριγμα. Το ασπίδιο θα προμηθευτεί σε συσκευασία των 2 τεμαχίων. 
Πρότυπο ΕΝ 1731, ΕΝ 166 
Σήμανση: 
- Στο στήριγμα: 
• CE 
• Κατασκευαστής  
- Στον οπτικό δίσκο: 
• F Μηχανική αντοχή 
 
 
17. Ποδιά συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά: Ποδιά από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) με ραφές από Kevlar. 
Θα φέρει τσέπη στο στήθος.  
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611   
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης. 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις από λιωμένα μέταλλα κατά την 

συγκόλληση. 
 
 
 
 
 
 

18. Ποδιά ολόσωμη προστασίας κηπουρών κατά την κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό 

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση χορτοκοπτικού. 
Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, αδιάβροχη, με αντοχή στη τριβή και το σχίσιμο.  
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Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
 

19. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α2Ρ3 ισοδύναμη 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες όπου απαιτείται προστασία από οργανικούς ατμούς και επικίνδυνες 

σκόνες, στους συνοδούς απορριμματοφόρων. 
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από θερμοπλαστικό ελαστομερές που θα καλύπτει μύτη στόμα και 

πιγούνι, με ελαστικούς, ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής. Θα φέρει διπλά μόνιμα φίλτρα Α2Ρ3 

έναντι οργανικών αερίων/ατμών και σωματιδίων με ενεργό άνθρακα και διπλές βαλβίδες εισπνοής. 
Πρότυπο ΕΝ 405 
Σήμανση: 
• CE 
• FFA2P3 R D 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 

20. Mάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 P3 
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και 

στην αποχέτευση. 
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με 4 ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής 

που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Ο φακός θα είναι από 

πολυκαρβονικό υλικό με μεγάλο πεδίο όρασης και αντοχή σε τριβή και χημικά. Η μάσκα θα 

δέχεται 2 φίλτρα που θα κουμπώνουν εύκολα με το σύστημα Bayonet. Πρέπει να επιλέγεται το 

κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 

κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και 

όξινα αέρια, αμμωνία και σωματίδια. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα. 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής (στα φίλτρα και επίσης λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό). 
 

21. Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας ΑΒΕΚ2 P3 

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά φίλτρα για την ανωτέρω μάσκα. 
Χαρακτηριστικά: Παρέχουν προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια, 
αμμωνία και σωματίδια και κουμπώνουν στην παραπάνω μάσκα με το σύστημα Bayonet. 
Πρότυπo ΕΝ 14387 
Σήμανση: Tα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE. 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 
• Χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό). 
 
 
 
22. Γαλότσες S5 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες ή σε υγρούς χώρους. 





Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά 

δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπα ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων  
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
• Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού 
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
• Αντιστατικές ιδιότητες 

• Αντίσταση στην ολίσθηση SRΑ 
• Να διατίθενται σε μεγέθη 36 – 47 
 

23. Άρβυλα S3      

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους στα εξωτερικά συνεργεία. 
Χαρακτηριστικά: Άρβυλο από δέρμα Α’ ποιότητας και αδιάβροχη επεξεργασία S3. Η επένδυση θα 

είναι από mesh πολυαμίδιο για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Ο πάτος θα είναι 

προδιαμορφωμένος – αφαιρούμενος και θα εδράζεται πάνω σε αφρό EVA. Η σόλα θα είναι 
κατασκευασμένη με έκχυση πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας, θα είναι εύκαμπτη, αντιστατική 

και αντιολισθητική και θα διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης του πέλματος τύπου V-STAB. Το 

άρβυλο θα διαθέτει συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, προστασία έναντι διάτρησης από 

συνθετικό υλικό και αντιολισθητική σόλα. Επίσης θα φέρει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο πίσω 

μέρος του. 
Πρότυπα ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων με υλικό μη μεταλλικό 
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
• Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού 
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης από υλικό μη μεταλλικό 
• Αντιστατικές ιδιότητες 
• Στη σόλα oil resistant 

• Αντίσταση στην ολίσθηση SRC  
• Να διατίθενται σε μεγέθη 36 – 47 
 

24. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους  
Πεδίο χρήσης: Για τους ηλεκτρολόγους. 
Χαρακτηριστικά: Υποδήματα ασφαλείας ηλεκτρολόγων από υδροαπωθητικό δέρμα Α’ ποιότητας 

με αδιαβροχοποιημένες ραφές (WRU). Θα φέρουν μη μεταλλικά ένθετα προστασίας από τη 

διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην κρούση έως και 200 Joule . Γενικά τα 

υποδήματα δεν πρέπει να φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) μεταλλικά μέρη ή 

εξαρτήματα όπως κλιπς, οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ.  
Η επένδυση του υποδήματος θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό. Η χρήση ειδικής συνθετικής 

επένδυσης επιτρέπει την εφίδρωση του ποδιού να διοχετεύεται εξωτερικά στην ατμόσφαιρα και να 

μην παραμένει στο υπόδημα.     
Η σόλα θα είναι 2 (δύο) πυκνοτήτων :  
- Το ένα στρώμα από μαλακό μίγμα πολυουρεθάνης (PU) για την απορρόφηση των κραδασμών στο 

πέλμα του χρήστη και την άνεση στο βάδισμα και την πολύωρη χρήση, και  
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-  Το άλλο στρώμα από ειδικό νιτρίλιο (nitrile rubber) το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει 

μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά, να αντέχει σε επαφές από θερμοκρασία εξ’επαφής έως και 300 C 

για 60” (HRO), να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου και ελαφρά χημικά (Oil 

resistance) που μπορεί να συναντήσουν οι χρήστες κατά την εργασία τους και τέλος μεγαλύτερη 

προστασία από την ολίσθηση (Slip resistance). 
Το βάθος των οδοντώσεων της σόλας δεν υπερβαίνει τα 10mm ώστε να μην επικάθονται οι ρύποι 

εντός των οδοντώσεων . 
Τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 14.000 Volt (14KV). 
Πρότυπα: ISO 20344, EN ISO 20345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• SB που συμβολίζει τη βασική απαίτηση ασφαλείας δηλ, την προστασία δακτύλων για κρούση ως 

200 Joule. 
• Ρ προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
• Ε απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
• WRU αδιάβροχο υπόδημα  
• ΗRO αντοχή στην επαφή με θερμότητα 
• FO αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου 
• Αντίσταση στην ολίσθηση SRC  
• Να διατίθενται σε μεγέθη 40 – 47 
 

25. Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα 

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

καθαριότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες 

από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής 100% πολυέστερ. Το γιλέκο θα είναι 

διάτρητο κατά το μεγαλύτερο μέρος του για να επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό του κορμού του 

χρήστη, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ανθεκτικό και δεν θα χάνει το σχήμα του λόγω της διάτρητης 

επιφάνειας. 
Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 
Θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή 

του Δήμου. 
Πρότυπα ΕΝ ISO 13688, ΕΝ ISO 20471 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 
• Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL, 4ΧL 
 

26. Νιτσεράδα 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο υπό βροχή κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά την 

απόδοση του ενδύματος στη βροχή. Τα επίπεδα σύμφωνα με το πρότυπο αυτό θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3 
• Διαπνοή 3 
Οι νιτσεράδες θα περιλαμβάνουν πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο και παντελόνι) και θα έχουν 

χρώμα κίτρινο. 
Το Χιτώνιο θα διαθέτει: 
- 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και τα μανίκια.  
- Θα κλείνει με φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα.  





- 2 τσέπες μπροστά που θα κλείνουν με καπάκι.  
- Διπλές μανσέτες.    

Το Παντελόνι θα διαθέτει: 
- 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα πατζάκια. 
- Λάστιχο στη μέση. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343  
Σήμανση: 
• CE 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3. 
• Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 3,3 
 
 
 
 
 
 
 

27. Μπουφάν 

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. 
Χαρακτηριστικά: Ελαφρύ μπουφάν από ύφασμα softshell 100% πολυεστέρα τριών λεπτών 
στρωμάτων. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα φέρει εσωτερικό αυτί προστασίας. Στα μανίκια θα 

υπάρχει τελείωμα με λοξό φινίρισμα. Το μπουφάν θα φέρει 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο 

σώμα και τα μανίκια και 2 κάθετες στο σώμα. Θα προσφέρει προστασία από τον άνεμο και το 

ψιλόβροχο. 
Χρώμα κίτρινο. 
Πρότυπα ΕΝ ISO 13688, ΕΝ ISO 20471 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3. 
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 

28. Παντελόνια εργασίας σκούρου μπλε χρώματος 

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους. 
Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας σκούρου χρώματος από ύφασμα με σύνθεση που θα περιέχει 

τουλάχιστον 35% βαμβάκι και θα έχει βάρος πάνω από 230 gr/m2
. Θα φέρει τουλάχιστον πέντε 

τσέπες, ελαστικές πλευρές στη μέση και ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια.  
Πρότυπα ΕΝ ISO 13688 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 

29. Φόρμα εργασίας με τιράντες 
Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους. 
Χαρακτηριστικά: Φόρμα εργασίας σαλοπέτα σκούρου χρώματος από ύφασμα που θα περιέχει 

τουλάχιστον 35% βαμβάκι και θα έχει βάρος πάνω από 230 gr/m2
. Θα φέρει τουλάχιστον έξι 

τσέπες, ελαστικές πλευρές στη μέση και ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 
Πρότυπα ΕΝ ISO 13688  
Σήμανση: 
• CE 
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 

30. Μπλούζα T-shirt γκρί με νερά 
Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους.  
Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικη μπλούζα ανοιχτού γκρι χρώματος από ύφασμα 100% βαμβακερό 

165 gr/m2 . 
Πρότυπο OEKO–TEX Standard 100  
Σήμανση: 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
 
 

31. Καπέλο 
Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.  
Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ σκούρου χρώματος από ύφασμα 100% βαμβακερό. Το 

μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινίες που συνδέονται με βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
 
 

32. Ρόμπες μαγείρων 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους στα μαγειρεία. 
Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη, μακρυμάνικη ρόμπα από ύφασμα 100% βαμβακερό 200 gr/m2

. Θα 

κλείνει μπροστά με κουμπιά, θα διαθέτει τουλάχιστον 2 μπροστινές τσέπες και μανίκια που θα 

κλείνουν με κουμπιά ή Velcro. 
Σήμανση: 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 

33. Ποδιές σαμαράκι 
Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. 
Χαρακτηριστικά: Ποδιά αμάνικη από σύμμικτο ύφασμα ποπλίνα με σύνθεση που θα περιέχει 

τουλάχιστον 35% βαμβάκι και βάρος 150 gr/m2
. Θα δένει στο πλάι με κορδόνια. 

Το χρώμα θα κανονιστεί με την υπηρεσία. 
 

34. Αντιολισθητικά υποδήματα 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους που χρειάζονται αντιολισθητικά υποδήματα, όχι όμως 

ασφαλείας κατά την εργασία τους, 
Χαρακτηριστικά: Παπούτσι εργασίας χωρίς προστασία αθλητικού τύπου από μαλακό εξωτερικό 

υλικό με ανθιδρωτική εσωτερική επένδυση. Η σόλα θα πρέπει να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες. 
Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20347 
Σήμανση: 
• CE  
• Ο1 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Αντίσταση στην ολίσθηση SRC  
• Να διατίθενται σε μεγέθη 36 – 47 
 
 





35. Ανταλλακτικό για ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα 
Πεδίο χρήσης: Στο πλύσιμο και τον καθαρισμό κάδων και απορριμματοφόρων. 
Χαρακτηριστικά: Ημικυκλικό ασπίδιο από διαφανές πολυκαρβονικό υλικό με προστασία έναντι 

υγρών ουσιών, μεγάλη μηχανική αντοχή και αντοχή έναντι τριβής. Κατάλληλο ως ανταλλακτικό 

για την προσαρμογή του σε ειδικό στήριγμα – ημίκρανο.  
Πρότυπο ΕΝ 166 
Σήμανση: 
• 1 Οπτική κλάση 
• Β  Μηχανική αντοχή 
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
 

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

εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.  
Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα πρέπει: 
• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό 

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

φορεθεί. 
• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να 

πλένεται 
• Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα, με διάταξη που θα 

επιτρέπει στον χρήστη να τις ανοίγει και κλείνει κατά βούληση.  
Πρότυπο ΕΝ 397 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
 

37. Κασκέτο προστασίας από κρούσεις    

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες 
Χαρακτηριστικά: Κασκέτο αντικραδασμικό, εργονομικό, κατάλληλο για όλες τις μορφολογίες 
κεφαλιού. Εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από σύμμικτο ύφασμα με σύνθεση πολυεστέρα/ 

βαμβάκι και θα διαθέτει αεριζόμενα μέρη και ανακλαστική λωρίδα. Εσωτερικά θα είναι 

εξοπλισμένο με κέλυφος από πολυπροπυλένιο φορμαρισμένο με μια πορώδη λωρίδα TPE 

(θερμοπλαστικό ελαστομερές) για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 
Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινία με βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
Πρότυπο ΕΝ 812 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
 

38. Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: Κατά το πλύσιμο κάδων, οχημάτων κ.α. 
Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό που θα δένουν με ιμάντες στον αυχένα και στη μέση 
του χρήστη. 
Πρότυπο ΕΝ 13034 
Σήμανση: 
• CE 
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες   
 

 
 

39. Αδιάβροχες ποδιές μαγείρων 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους στα μαγειρεία. 
Χαρακτηριστικά: Πλενόμενες ποδιές από πολυουρεθάνη που θα δένουν με ιμάντες στον αυχένα και 

στη μέση του χρήστη. Οι ποδιές θα πρέπει να είναι ανθεκτικές σε οργανικά προϊόντα όπως λίπη 

κρέατος, αίμα, καθώς και τα συνήθη χημικά προϊόντα καθαρισμού. 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
 

40. Σκούφος μάγειρα μιας χρήσης 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους στα μαγειρεία. 
Χαρακτηριστικά: Σκουφάκι μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο μη υφαντό 10 gr/m2

. Τα σκουφάκια 

θα έχουν ελαστική περιφέρεια και κλιπ ρύθμισης. Θα διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμαχίων.  
 

41. Ωτοασπίδες 
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 

υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. 
Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με βραχίονες 

που επιμηκύνονται για καλύτερη εφαρμογή. Το τμήμα των κελυφών και της στεφάνης που θα 

έρχονται σε επαφή με το κεφάλι του εργαζόμενου θα είναι επενδυμένα από μαλακό υλικό.  
Πρότυπο ΕΝ 352 − 1. 
Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
• Βαθμός SNR (dB) 
 

42. Ωτοβύσματα σε ανεξάρτητες θηκες 

Πεδίο χρήσης: Σε διάφορες εργασίες που απαιτείται προστασία από το θόρυβο.  
Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένα από μονοπρένιο δεν θα χρειάζονται διαμόρφωση με πίεση κατά 

την εφαρμογή αλλά θα είναι προδιαμορφωμένα, ιδιαίτερα μαλακά και δεν θα ενοχλούν τον 

ακουστικό πόρο του χρήστη. Θα συνδέονται με συνθετικό κορδόνι για να περιοριστεί ο κίνδυνος 

απώλειάς τους. Θα είναι ανθεκτικά στην υγρασία και θα πωλούνται μαζί με ξεχωριστή θήκη, όπου 

θα φυλάσσονται για λόγους υγιεινής. 
Πρότυπο ΕΝ 352 − 2. 
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα θα έχουν στην συσκευασία τους τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
• Βαθμός SNR (dB) 
 





43. Επιγονατίδες   
Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία. 
Χαρακτηριστικά: Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες εξωτερικά από υλικό με ανάγλυφη 

επιφάνεια που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή και στις χημικές ουσίες και εσωτερικά από υλικό που 

θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα φέρουν μαλακό πυρήνα για να αποσβένει την πίεση 

στα γόνατα. 
Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro. 
Πρότυπο ΕN 14404 
Σήμανση:  
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 
 

44. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, ζώνες ασφαλείας και αποσβεστήρες  
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου. 
Χαρακτηριστικά:  
Ζώνη ασφαλείας με 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο – θωρακικό), 4 θηλιές ρυθμίσεων 

και κουμπιά με πλαστική επένδυση. Το υλικό κατασκευής της είναι μονωτικό στα 20 kW. Πρότυπο 

ΕΝ 361 
Ρυθμιζόμενο σχοινί από πλεγμένο συνθετικό υλικό για ζώνη εναεριτών μήκους 2m διαμέτρου 11 

mm με αυτόματη διάταξη για εύκολη ρύθμιση με το ένα χέρι και σίγουρη ασφάλιση του 

επιθυμητού μήκους. Συνοδεύεται με ένα κρίκο και ένα άγκιστρο αυτόματης ασφάλισης, επίσης 

διαθέτει διάταξη που μαρτυρεί αν υπήρξε πτώση και οδηγό σωστής κατεύθυνσης της φοράς του 

σχοινιού. 
Πρότυπα ΕΝ 358, ΕΝ 353-2, ΕΝ 12841 
Σήμανση: για τη ζώνη και το σχοινί 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
 

45. Μονωτικά εργαλεία set 

 
Εργαλεία με μόνωση VDE 1000V. 
Το σετ περιλαμβάνει: 
1. 1 κατσαβίδι ίσιο, 3 χιλιοστά μύτη και 75 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος 
2. 1 κατσαβίδι ίσιο, 4 χιλιοστά μύτη και 100 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος 
3. 1 κατσαβίδι ίσιο, 5,5 χιλιοστά μύτη και 125 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος 
4. 1 κατσαβίδι σταυρού, νούμερο μύτης #1 και 80 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος 
5. 1 κατσαβίδι σταυρού, νούμερο μύτης #2 και 100 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος 
6. 1 πένσα 180 χιλιοστά μήκος (7 ίντσες) 
7. 1 πλαγιοκόπτης 160 χιλιοστά μήκος (6 ίντσες) 
8. 1 δοκιμαστικό κατσαβίδι 140 χιλιοστά μήκος 
9. Σετ καρυδάκια εξάγωνα 4-32 mm με καστάνια και  προεκτάσεις  50mm  &  100  mm πλήρη 

σειρά κατσαβιδιών Torx-Pozidrive-Allen καθώς και οι αντάπτορες. 
10. Βαλίτσα μεταφοράς από ύφασμα ή πλαστικό. 
Χαρακτηριστικά εργαλείων: 
• Μόνωση 1000V 
• Από υψηλής ποιότητας χρωμοβανάδιο 
• Σφυρήλατα, ολικά σκληρυμένα με θερμική επεξεργασία 
• Μονωμένα 
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900: 2004 
• Με πιστοποίηση VDE/GS (πιστοποίηση για τη μόνωση) 
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46. Φακός τσέπης LED 
Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία. 
Χαρακτηριστικά: Ελαφρύς, αδιάβροχος φακός με LED λευκού φωτός κατασκευασμένος από 

αλουμίνιο. Θα έχει απόδοση τουλάχιστον 45 lumen, εμβέλεια 30m και αυτονομία τουλάχιστον 10 

ώρες. Θα τροφοδοτείται από 3 μπαταρίες ΑΑΑ.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία      -   -   2019 Παιανία      –   –2019 

Ο Συντάξας  
 
 

  

 

Μπενετάτος Γεράσιμος 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

 





ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 

2019 για τους εργαζομένους του Δήμου Παιανίας. 
 
β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 43.694,10 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.24%. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) σύμφωνα με 

τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010) και τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 
 

Έχοντας υπόψη: 

 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». 
 Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 

14ο άρθρο της 
 Την σύμφωνη γνώμη και εισήγηση του Τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Παιανίας ειδικά 

σχετικά με το ΦΕΚ 53361, Α.Φ 1503 11-10-2006 σε ότι αφορά τις φόρμες εργασίας και τα 

μπουφάν και αναπροσαρμογή των ειδών ατομικής προστασίας σχετικά με τα ανωτέρω είδη και 

την αναγκαιότητα αυτών.  
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή), με τους 

όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 
-Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 

της  οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ  4 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας 

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση με το 5% της συμβατικής αξίας εκτός φ.π.α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412 /2016. Κατά 

την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλόλητα και συμμόρφωση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του 

κάθε είδους  ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ  5 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 

χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα. 
 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις 

εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 

δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας των ειδών που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 

αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά στο συνημμένο έντυπο προσφοράς της 

παρούσας και υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας ενώ το 

κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συνολική χαμηλότερη τιμή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, με ποινή αποκλεισμού, από πιστοποιητικά για όλα τα είδη από 

ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια (για όσα είδη πιστοποιούνται) που θα είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης ζητά, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγματα από τα ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο να εξεταστούν και να 

αξιολογηθούν : 3,6,14,19,20,23,26,27,28 και 34 
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