
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλάτσι, 17.12.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 34980 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 
Ταχ. Κώδικας: 11146 
Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 
Τηλέφωνο : 213 2055315, 70 
Ηλεκτρονικό Ταχ.: promithies@galatsi.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 66.761,60 € 

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 
Έχοντας υπόψη: 

Α. Το παρακάτω Θεσμικό Πλαίσιο: 

 Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα 

κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12. 2015). 

 Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15. 

 Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγή-

σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-

τρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ο-

δηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες δια-

τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/Α/01. 

11.2013), όπως ισχύει, ειδικότερα δε το άρθρο 14 αυτού. 

 Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε 

άδεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 50 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265/23-12-2014) σχετικά με τη Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα 

Δικαιούχων. 

 Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουρ-

γίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-

ρικών και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του 

έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.». 

 Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.04.2019 τεύχος Α’): Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών 

και Επενδύσεων ...και άλλες διατάξεις (Διατήρηση του προληπτικού ελέγχου των ΟΤΑ). 

 Το N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25.04.2019 τεύχος Α’): Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατο-

λογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνη-

σης, ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.α. 

 Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Τη με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
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του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τη με αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτο-

μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρο-

νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των δια-

τάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την α-

νάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β. Τα παρακάτω έγγραφα: 

1) Την υπ’ αριθ. 331/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΟΩ9Λ-ΘΒΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή σχετικής 

πρότασης ένταξης του Δήμου Γαλατσίου ως Δικαιούχου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό 

Πρόσκλησης ΑΤΤ068 και ΑΠ:619:27-02-2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά πρώτον με την Πρόσκληση με ΑΠ: 

1600/30-05-2018 και κατά δεύτερον με την Πρόσκληση με ΑΠ: 2291/24-07-2018, της έγκριση των όρων της προ-

γραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Γαλατσίου για την υπογραφή αυτής. 

2) Την υπ’ αριθ. 157/2018 (ΑΔΑ: Ψ9Χ9ΟΛΙ5-ΩΨΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβα-

σης και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του κ. Ιωάννη Οικονόμου για την υπογραφή της. 

3) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1405/25-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΘΒ7Λ7-ΦΚΗ) απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ένταξη της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η΄ ΚΑΙ Ζ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 

4) Τη με αριθ. Πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24-5-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2080/7-6-2018) Υπουργική Απόφαση για την τροποποί-

ηση της 11047/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικής κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματο-

δοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

5) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 15876/30-5-2019 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και του Δήμου Γαλατσίου για 

την πράξη «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες». 

6) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 24169/23-8-2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμμα-

τισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) του Δήμου Γαλατσίου, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φο-

ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου. 

7) Την υπ’ αριθ. 12/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια ειδών ιματισμού. 

8) Την υπ’ αριθ. 13/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια ειδών μαγειρείου. 
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9) Την υπ’ αριθ. 14/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια εκπαιδευτικού υλικού. 

10) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού επίπλων. 

11) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού παιδικού 

πάρκου. 

12) Την υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) για την προμή-

θεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

13) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 4201/5-12-2019 (με ΑΔΑΜ: 19REQ005992548) πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια διαφό-

ρων ειδών. 

14) Την υπ’ αριθ. 4229/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 3.174,40 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7134.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών μαγειρείου. 

15) Την υπ’ αριθ. 4230/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 3.906,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0004 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών εκπαιδευτικού υλικού. 

16) Την υπ’ αριθ. 4231/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 17.198,80 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7133.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών εξοπλισμού επίπλων. 

17) Την υπ’ αριθ. 4232/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 6.218,60 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

18) Την υπ’ αριθ. 4233/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 16.479,60 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0003 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικού πάρκου. 

19) Την υπ’ αριθ. 4234/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 7.880,20 € σε βάρος του Κ.Α. 60.6621.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών ιματισμού. 





Σελίδα 5 

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 
 

 

20) Την υπ’ αριθ. 4235/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της 

δαπάνης ποσού 11.904,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7134.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανη-

μάτων γραφείου. 

21) Την υπ’ αριθ. 282/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΝΒΩ9Λ-ΗΜ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των ανω-

τέρω αναφερόμενων Μελετών & Τεχνικών Περιγραφών και τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού 

(Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια όλων των ανωτέρω ειδών. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια διαφόρων ειδών στα πλαί-

σια υλοποίησης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 15876/30-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου και 

του Δήμου Γαλατσίου για την πράξη «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρε-

σίες», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λε-

πτών (66.761,60 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), με τους παρακάτω όρους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Πόλη Γαλάτσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 111 46 

Τηλέφωνο 2132055315 – 2132055370 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@galatsi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Δημουλέας Παναγιώτης 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.galatsi.gr  

Κωδικός NUTS EL303 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη & Μελέτη) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκ-

τρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών τα οποία προορίζονται για την επέκταση 

– αναβάθμιση των υποδομών των Ζ΄ και Η΄ Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου. 

Ο παρών διαγωνισμός υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα: 

mailto:promithies@galatsi.gr
http://www.galatsi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
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Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1ο 12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.355,00 € 

2ο 13/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 2.560,00 € 

3ο 14/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.150,00 € 

4ο 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 13.870,00 € 

5ο 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 13.290,00 € 

6ο   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.015,00 € 

7ο   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 9.600,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προσωπικοί Η/Υ 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορητός Η/Υ 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα Γραφείου 

  ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 53.840,00 € 

  Φ.Π.Α. 24% (σε €) 12.921,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 66.761,60 € 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις, τα είδη αυτά είναι τα ακό-

λουθα: 
ΤΜΗΜΑ 1ο: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 80 15,00 € 1.200,00 € 

2 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΦΑΝΕΛΕΝΙΑ 40 13,00 € 520,00 € 

3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 100% 20 16,00 € 320,00 € 

4 ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 40 11,50 € 460,00 € 

5 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FROTTE) 100 5,50 € 550,00 € 

6 ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 60 11,50 € 690,00 € 

7 ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 210 2,40 € 504,00 € 

8 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ 50 1,90 € 95,00 € 

9 ΣΑΛΙΑΡΕΣ 560 3,60 € 2.016,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 6.355,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.525,20 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.888,20 € 

ΤΜΗΜΑ 2ο: ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΒΑΘΙΑ ΠΙΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 150 2,30 €        345,00 € 

2 ΜΠΟΛ ΝΗΠΙΩΝ 200 3,30 € 660,00 € 

3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 250 3,80 € 950,00 € 

4 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ 50 2,50 €        125,00 € 

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 2 210,00 € 420,00 € 

6 ΚΑΝΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 3 20,00 € 60,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 2.560,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 614,40 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.174,40 € 

ΤΜΗΜΑ 3ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 365,00 € 730,00 € 

2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 2 1.210,00 € 2.420,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.150,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 756,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.906,00 € 
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ΤΜΗΜΑ 4ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 6 180,00 € 1.080,00 € 

2 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ – ΧΡΩΜΑΤΙ-
ΣΤΟ) 

30 45,00 € 1.350,00 € 

3 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ – ΦΥΣΙΚΟ) 25 40,00 € 1.000,00 € 

4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 2 420,00 € 840,00 € 

5 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΔΕΝΤΡΟ) 1 450,00 € 450,00 € 

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 1 800,00 € 800,00 € 

7 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ 1 800,00 € 800,00 € 

8 ΤΡΟΛΕΪ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ 2 90,00 € 180,00 € 

9 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΛΕΚΑΝΕΣ 1 270,00 € 270,00 € 

10 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ) 1 290,00 € 290,00 € 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΗΣ 1 400,00 € 400,00 € 

12 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 2 100,00 € 200,00 € 

13 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 55,00 € 330,00 € 

14 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 70,00 € 210,00 € 

15 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 6 320,00 € 1.920,00 € 

16 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 1 550,00 € 550,00 € 

17 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ junior 2 60,00 € 120,00 € 

18 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΠΕΜΠΕ 6 85,00 € 510,00 € 

19 ΡΗΛΑΞ ΒΡΕΦΙΚΟ 4 40,00 € 160,00 € 

20 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 3 50,00 € 150,00 € 

21 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 31 60,00 € 1.860,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 13.870,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.328,80 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.198,80 € 

ΤΜΗΜΑ 5ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1 5.950,00 € 5.950,00 € 

2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ 1 180,00 € 180,00 € 

3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1 4.350,00 € 4.350,00 € 

4 ΠΥΡΓΟΣ MAGIC BLOCKS 1 170,00 € 170,00 € 

5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑ 1 350,00 € 350,00 € 

6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΙΚ ΝΙΚ 1 140,00 € 140,00 € 

7 ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥΝΕΛ 1 360,00 € 360,00 € 

8 ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ 1 190,00 € 190,00 € 

9 ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ 1 600,00 € 600,00 € 

10 ΣΠΙΤΑΚΙ VILLA FEBER 1 480,00 € 480,00 € 

11 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 1 210,00 € 210,00 € 

12 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 1 180,00 € 180,00 € 

13 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1 80,00 € 80,00 € 

14 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 1 50,00 € 50,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 13.290,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.189,60 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.479,60 € 
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ΤΜΗΜΑ 6ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 1 220,00 € 220,00 € 

2 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ - ΜΙΞΕΡ  1 490,00 € 490,00 € 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ  1 200,00 € 200,00 € 

4 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 1 90,00 € 90,00 € 

5 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  2 200,00 € 400,00 € 

6 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ 6 120,00 € 720,00 € 

7 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ MICRO 2 190,00 € 380,00 € 

8 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ (2 ΗΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΜΙΚΤΗΣ, 3 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ) 

2 580,00 € 1.160,00 € 

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2 285,00 € 570,00 € 

10 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ – ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ 
(MULTI) 

1 485,00 €        485,00 € 

11 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  3 50,00 € 150,00 € 

12 ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 6 25,00 € 150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5.015,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.203,60 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.218,60 € 

ΤΜΗΜΑ 7ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Η/Υ 3 1.100,00 € 3.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 792,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.092,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 312,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.612,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα Γραφείου 2 2.500,00 € 5.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.200,00 € 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Η/Υ 3 1.100,00 € 3.300,00 € 

2 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

3 
Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα 
Γραφείου 

2 2.500,00 € 5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 9.600,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.304,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.904,00 € 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 
 

 

Οι ανωτέρω προμήθειες εντάσσονται στο πρόγραμμα με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Ο-

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», στα πλαίσια της απόφασης ένταξης στην Πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προ-

τεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Ατ-

τική». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχουν συνταχθεί και εγκριθεί οι παρακάτω Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις: 

1) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 24169/23-8-2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματι-

σμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) του Δήμου Γαλατσίου, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φο-

ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου, 

2) η υπ’ αριθ. 12/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμήθεια 

ειδών ιματισμού,  

3) η υπ’ αριθ. 13/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμήθεια 

ειδών μαγειρείου, 

4) η υπ’ αριθ. 14/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμήθεια 

εκπαιδευτικού υλικού, 

5) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού επίπλων, 

6) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού παιδικού 

πάρκου & 

7) η υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) για την προμήθεια 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 
 

Άρθρο 2ο 
Υποβολή προσφορών 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα (1ο έως 7ο Τμήματα) 

και μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α΄ έως Γ΄) του 7ου Τμήματος της παρούσης διακήρυξης, αλλά, επί ποινή 

αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων κάθε Τμήματος ή Ομάδας του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 3ο 
Είδος Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης 

1. Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 (Συνοπτικός Διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

2. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Οι παρούσες προμήθειες χρηματοδοτούνται με συνολικό ποσό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) από το πρό-

γραμμα με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», 

στα πλαίσια της απόφασης ένταξης στην Πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033402 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμέ-

νων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 
 

 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχουν εγκριθεί και διατεθεί οι παρακάτω πιστώσεις. Αναλυτικότερα, έχουν εκδοθεί: 

1) η υπ’ αριθ. 4229/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 3.174,40 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7134.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την προ-

μήθεια ειδών μαγειρείου, 

2) η υπ’ αριθ. 4230/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 3.906,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0004 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την προ-

μήθεια ειδών εκπαιδευτικού υλικού, 

3) η υπ’ αριθ. 4231/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 17.198,80 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7133.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών εξοπλισμού επίπλων, 

4) η υπ’ αριθ. 4232/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 6.218,60 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την προ-

μήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 

5) η υπ’ αριθ. 4233/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 16.479,60 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0003 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικού πάρκου, 

6) η υπ’ αριθ. 4234/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 7.880,20 € σε βάρος του Κ.Α. 60.6621.0002 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την προ-

μήθεια ειδών ιματισμού & 

7) η υπ’ αριθ. 4235/2019 (με ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΛΙ5-ΔΗΞ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου: 19REQ006006967) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την κάλυψη της δα-

πάνης ποσού 11.904,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.7134.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019, για την 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανη-

μάτων γραφείου. 

 
Άρθρο 4ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκρά-

τους–Ισόγειο) στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) έως τις 13 Ιανουαρίου 2020 (13-01-2020), 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει 

αποδεκτή καμία προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 
 

 

καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδο-

ποιηθούν προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρεθούν κατά το ά-

νοιγμα και την αξιολόγηση αυτών.  

 
Άρθρο 5ο 

Γενικές Πληροφορίες – Παροχή Διευκρινήσεων – Παράταση Υποβολής Προσφορών 

5.1. Γενικές Πληροφορίες. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να λά-

βουν γνώση των τευχών του παρόντος διαγωνισμού (Διακήρυξη & Μελέτες) σε ηλεκτρονική μορφή από: 

 την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον δικτυακό τόπο: www.galatsi.gov.gr & 

 το portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο διαδικτυακό τόπο: 

www.eprocurement.gov.gr. 

Μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους): α) για τη διαδι-

κασία του διαγωνισμού στα τηλέφωνα 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης - 

promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στις κατ’ είδος Μελέτες, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την ανάρτηση των τευχών της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη-

μοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

5.2. Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλο-

νται από τους οικονομικούς φορείς, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

5.3. Παράταση υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των ανα-

γκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

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

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

5.4. O Δήμος Γαλατσίου διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 

όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους 

οικονομικούς φορείς.  

 

Άρθρο 6ο 
Κριτήριο Κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των 

ειδών και των ποσοτήτων του καθενός από τα Τμήματα 1 έως 6 και για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων 

της κάθε ομάδας (Α έως Γ) του 7ου Τμήματος της παρούσης Διακήρυξης. 

 
  

http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promithies@galatsi.gr




Σελίδα 12 

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107) 

 
 

 

Άρθρο 7ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες κατ’ είδος 

συνταχθείσες Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, οι οποίες (Μελέτες – Τεχνικές Εκ-

θέσεις) προσαρτώνται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. Άλλως, ο υποψήφιος α-

ποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 
Άρθρο 8ο 

Αρχές που διέπουν τη σύναψη των συμβάσεων 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλο-

ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, & 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτη-

ρισθεί ως τέτοιες. 

 
Άρθρο 9ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία των συμβάσεων που θα υπογραφούν, τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτές, αποτελώντας αναπόσπαστο 

μέρος τους, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

2. η αντίστοιχη κατ’ είδος Μελέτη (και δη οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Συγγραφή Υποχρεώσεων & ο Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός), όπως αυτές (οι Μελέτες) εγκρίθηκαν από την υπ’ αριθ. 282/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΝΒΩ9Λ-ΗΜ7) α-

πόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & 

3. η προσφορά του μειοδότη του κάθε Τμήματος ή Ομάδας Τμήματος. 

 
Άρθρο 10ο 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν ένα ή περισσότερα Τμήματα (1ο έως 6ο Τμήματα) και μία ή περισ-

σότερες από τις Ομάδες (Α΄ έως Γ΄) του 7ου Τμήματος της παρούσης διακήρυξης, αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, το 

σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων κάθε Τμήματος ή Ομάδας Τμήματος του παρόντος διαγωνισμού. Δεν επιτρέ-

πονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προ-

σφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 11ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

11.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

11.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυ-

ρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

11.3. Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις αιτήσεις συμμετοχής και προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να 

συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προ-

βλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 12ο 
Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 παρέ-

χονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρημα-

τικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδο-

σης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατα-

σκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-

μονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την «κατα-

ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύ-

ησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περί-

πτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 13ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-

πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις, είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών, που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση 

που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση του συμβατι-

κού αντικειμένου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκα-

στο, για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Άρθρο 14ο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698/16. 11.2016), ως προκαταρ-

κτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνο-

ντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 15 της παρούσας & 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 21.3. της παρούσης διακήρυξης, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-

σης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

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

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υπο-

ψήφιους με βάση το έντυπο και τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του ΤΕΥΔ, όπως αυτό δίνεται από την 

παρούσα Διακήρυξη. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την κα-

ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, μπορεί να υπο-

βληθεί με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και αποτελεί προκαταρ-

κτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 της παρούσης για το σύνολο 

των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται από 

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς: 

α) είτε με τη χειρόγραφη συμπλήρωση, υπογραφή, σφράγιση και υποβολή με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

αρχείου που δίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/) με την 

παρούσα διακήρυξη (σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc & .pdf)), 

β) είτε με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και τη χρήση 

του αρχείου που επίσης δίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο που δημοσιεύεται η παρούσα 

διακήρυξη (σε μορφή αρχείου .xml), τα πεδία του οποίου, αφού συμπληρώσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φο-

ρείς, θα πρέπει να το εκτυπώσουν, να το υπογράψουν, να το σφραγίσουν και να το υποβάλουν με τα δικαιολογη-

τικά συμμετοχής. 

 
Άρθρο 15ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

15.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φο-

ρέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

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

νται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

χως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-

πολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

καστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπη-

σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

θηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 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: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

15.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο 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. 

ή/και 

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

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

λής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική από-

φαση 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 α-

φορούν 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. 

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

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

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

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνο-

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

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρ-

κώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικο-

νομικούς 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 πλαί-

σιο 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 πλη-

ροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

14 της παρούσας,  

(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 σύ-

ναψης 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό πα-

ράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

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

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

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

που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου (15.3.), υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

15.4. Ο οικονομικός φορέας 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. 

15.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στην παρ. 2 περ. 

γ΄ και στην παρ. 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 (αυτοκά-

θαρση). 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 σοβαρό-

τητα 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, 
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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 περί-

οδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

15.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παρά-

γραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

15.7. 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 σύμ-

βασης. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε άρθρο 17 

(Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 

 
Άρθρο 16ο 

Κριτήρια Επιλογής 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγε-

γραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

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

πτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-

σίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πι-

στοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγ-

γελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη του παραπάνω κριτηρίου επιλογής του παρόντος άρθρου, 

βλέπε άρθρο 17 (Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 

 
Άρθρο 17ο 

Αποδεικτικά μέσα 

17.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορί-

ζονται στο άρθρο 13 της παρούσης διακήρυξης, κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευ-

θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγρά-

φων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιη-

μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 

τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα έγγραφα του παρόντος 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 συνυποβάλ-

λεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυ-

ρωμένη μετάφραση. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσας οι προσφέροντες οικονο-

μικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μη-

τρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύ-

πτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

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

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

1 του άρθρου 15 της παρούσας. 

β) για την παράγραφο 2 του άρθρου 15 της παρούσας, πιστοποιητικό (φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας) 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η προ-

σκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

γ) για την παρ. 3 του άρθρου 15 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκ-

δοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς1. 

δ) για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. 

ε) για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. 

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

β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας 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 από-

φαση 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 εκ-

καθάριση. 

                                            
1  Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε από την παρ. 46 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

(Φ.Ε.Κ.-52 Α΄/1-4-2019): «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχε-
τικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.». 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελ-

λάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ε-

σόδων. 

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

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περ. α΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 

της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό-

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

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

15 της παρούσας. 

ε) για την παράγραφο 8 του άρθρου 15 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

17.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 16 της παρούσας (Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελ-

ματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μη-

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

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγ-

γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-

στηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

17.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 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 σύ-

στασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εται-

ρία 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 ορ-

γάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

17.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 

εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπο-

βολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

17.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περί-

πτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

17.6. Ημερομηνίες έκδοσης των δικαιολογητικών μειοδότη. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω και αφο-

ρούν: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ και γ) τα πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ανα-

γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, ήτοι έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν το πιστοποιητικό επιμελητηρίου και μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώ-

πησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση 

των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργά-

σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 18ο 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφορών – Προσκόμιση Δειγμάτων 

18.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 4 της παρούσας, είτε (α) με συ-

στημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου. Σε 

κάθε περίπτωση, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέ-

τουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Ο Δήμος Γαλατσίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχο-

μένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

18.2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
Προσφορά τ…… ………………………………………………………………………………… (επωνυμία προσφέροντος) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 
Αριθ. Διακήρυξης: 34980/17-12-2019 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 13-01-2020 και ώρα 15:00. 
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18.3. Μέσα στον ανωτέρω φάκελο υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

2) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και 

3) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Οι τρεις, ως άνω, ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προη-

γούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

18.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής (του άρθρου 4 της παρούσας), δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 της παρούσας. 

18.5. Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρο-

μήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέρο-

ντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Για τις προσφορές αυτές, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

18.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ή, σε περί-

πτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

18.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

18.8. Εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18.9. Προσκόμιση Δειγμάτων. Επειδή τα προς προμήθεια είδη είναι πολλά και το καθένα μπορεί να έχει διαφορετική 

χώρα προέλευσης και ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κατά συνέπεια και τιμή πώλησης, μπορεί η Επιτροπή που 

θα διενεργήσει το διαγωνισμό να ζητήσει από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών, να προσκομίσουν δείγματα από κάποιο ή κάποια από τα προς προμήθεια είδη προκειμένου να είναι 

βέβαιη ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των Υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται. 

Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των ανωτέρω δειγμάτων θα βαρύνουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 

Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής: 

α) στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφη-

καν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά 

τους,  

β) στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, 

κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλα-

βής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων της σύμβασης, με μέριμνα και 

ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

 

Άρθρο 19ο 

Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 

19.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έ-

ντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας. 
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19.2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφο-

ράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε μια από τις εγκεκριμένες Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις. Επίσης, περιέχει 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην κάθε Μελέτη και αποδεικνύουν αυτή ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των ειδών που περιέχονται σ’ αυτήν. Οι τεχνικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

19.3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι οικονομικές προσφο-

ρές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. Προς διευκόλυνση 

των συμμετεχόντων, στο Παράρτημα της Διακήρυξης υπάρχει προτεινόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για 

κάθε Τμήμα ή Ομάδα Τμήματος, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν και αφού το υπογράψουν και το σφραγίσουν 

να το υποβάλλουν. 

 

Άρθρο 20ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη δια-

δικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνε-

χίζεται με όσους αποδέχθηκαν την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί η παράταση ισχύος της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να πα-

ρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

Άρθρο 21ο 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης/αξιολόγησης – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη 

21.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφορών 

α) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, αφού παραλάβει τους κατατεθέντες για τον παρόντα Διαγω-

νισμό φακέλους προσφορών, ενημερώνει τους προσφέροντες εγκαίρως και προσηκόντως για την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έτσι ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά την 

παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία. 

β) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατατεθέντων 

προσφορών. Οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

γ) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς για κάθε Τμήμα ή Ομάδα Τμήματος του παρόντος διαγωνισμού δεν αποτελεί 
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κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

δ) Η μη υποβολή προσφοράς ή κατάλληλης προσφοράς για οποιοδήποτε Τμήμα ή Ομάδα Τμήματος του παρόντος 

διαγωνισμού δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

για τα λοιπά Τμήματα ή Ομάδες αυτού. 

21.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 

α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι ξεχωριστοί φάκελοι που ευρέθη-

σαν εντός αυτού (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς & φάκελος οικονομικής προσφοράς). 

β) η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

μονογράφει ανά φύλο όλα τα δικαιολογητικά που ευρέθησαν εντός αυτού. Στη συνέχεια και εφόσον αυτό κριθεί 

δυνατό από τα μέλη της, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς 

και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

γ) στην ίδια συνεδρίαση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποσφραγίζει τους φακέλους 

των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που τα δικαιολογητικά τους κρίθηκαν επαρκή και, αφού τις αξιολογήσει, 

καταχωρεί στο ίδιο πιο πάνω πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. Σε περίπτωση που τα μέλη της αρμόδιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών κρίνουν ότι δεν είναι εφικτή η αποσφράγιση και αξιολόγηση, στην ίδια συ-

νεδρίαση, των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, διακόπτουν τη συνεδρίαση και ενημερώνουν τους υποψηφί-

ους οικονομικούς φορείς ότι οι τεχνικές τους προσφορές θα αποσφραγισθούν και αξιολογηθούν σε επόμενη συνε-

δρίαση, για το χρόνο και τον τόπο της οποίας θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως. 

δ) τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση και των τε-

χνικών προσφορών, καταχωρούν στο Πρακτικό τους τα ευρήματά τους και, στην ίδια ή άλλη συνεδρίαση, προχωρούν 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά και 

οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν επαρκή σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τη συνημμένη σ’ αυτή Μελέτη. 

Σε περίπτωση που η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνει σε άλλη συνεδρίαση, ενημε-

ρώνονται προς τούτο οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφρα-

γίζονται αλλά τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί στην ορισθείσα από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

των προσφορών επόμενη συνεδρίασή της. 

Το Πρακτικό (ή τα πρακτικά) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών υπογράφεται από τα μέλη της 

και διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί και να αναδειχθεί ο προσωρινός 

ανάδοχος. 

ε) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4412/2016, με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

21.3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη 

21.3.1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανά-

δειξη του προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») κάθε Τμήματος ή Ομάδας Τμήματος του παρόντος διαγωνισμού, 

ώστε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 17 της παρούσης, όπως καθορίζονται 

ειδικότερα παρακάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της 

παρούσης, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του άρθρου 16 της παρούσης. Τα δικαιο-

λογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται από τον προσωρινό 

ανάδοχο του κάθε Τμήματος ή Ομάδας Τμήματος του παρόντος διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής και στη συνέχεια παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή Διαγωνισμού).  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, τα οποία, κατά περίπτωση, είναι: 

α) για τις ατομικές επιχειρήσεις, αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. & 

β) για τις εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου (με τις τυχόν τροποποι-

ήσεις) καταστατικού της εταιρείας. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί, με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 της παρούσης. 

Υπόχρεοι στη προσκόμιση αυτού είναι:  

α) στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα, 

β) στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμων 

Εταιρειών και Ετερόρρυθμων Εταιρειών), οι διαχειριστές αυτών & 

γ) στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης), το ο-

ποίο οφείλουν να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 

ποινικό μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπο-

ρούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση 

διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

3) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτω-

χευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκο-

μίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 

4) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα: πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μαζί με την/τις ασφαλιστική/ές ενημερότητα/ες ο προσωρινός ανά-

δοχος οφείλει να καταθέσει και Υπεύθυνη Δήλωση με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους ο-

φείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

η προσκομισθείσα πιο πάνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

6) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό ε-

πάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
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νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό (βλέπε και άρθρο 

11 της παρούσης διακήρυξης). 

21.3.2. Ημερομηνίες έκδοσης των δικαιολογητικών μειοδότη. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω και 

αφορούν: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ και γ) τα πιστοποιητικά της αρμόδιας δικα-

στικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κή-

ρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, ήτοι έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν το πιστοποιητικό επιμελητηρίου και μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώ-

πησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση 

των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργά-

σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. 

21.3.3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της δεκαήμερης ως άνω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιο-

λόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. 

21.3.4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τυπο-

ποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμ-

βασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-

σφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η προσφορά του και η κατακύρωση γίνεται στον προ-

σφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδι-

κότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προ-

σφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό-

τερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσης ή η πλήρωση της απαίτησης του κριτηρίου ποιο-

τικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

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

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης, η διαδικασία ματαιώ-

νεται. 

21.3.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρ-

μόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3.3., και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 21.3.4. έως 21.3.6. είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης. 

21.3.8. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατα-

κύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα του κάθε Τμήματος ή Ομάδας Τμήματος 

του παρόντος Διαγωνισμού.  

Όταν προτείνεται κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα, το ποσοστό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το 30% 

της αρχικής ποσότητας για το κάθε είδος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολο-

γισμό της προμήθειας για κάθε Τμήμα ή Ομάδα Τμήματος του παρόντος Διαγωνισμού. 

Όταν προτείνεται κατακύρωση για μικρότερη ποσότητα, το ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της 

αρχικής ποσότητας του κάθε είδους. 

21.3.9. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις της παρούσης. 
 

Άρθρο 22ο 

Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με μια κοινή απόφαση κατακύρωσης 

του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής για το σύνολο των Τμημάτων ή Ομάδων Τμημάτων του παρό-

ντος διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλει-

στεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποί-

ησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κα-

τακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκη-

σης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 

του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 & 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει 

τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Κάθε μία από τις συμβάσεις θα υπογραφεί από τον ανάδοχο αυτής, τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης 

(δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, όπως αυτό εκπροσωπεί-

ται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης (δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. 
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Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Δήμο Γαλατσίου, όπως αυτός εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμ-

φωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνε-

ται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλ-

θει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 23ο 

Λόγοι απόρριψης των προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από τα αναφερόμενα στα άρθρα 18 έως 21 της παρούσης ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμ-

βασης, 

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

θωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 

συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

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

σμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαι-

τήσεις των εγγράφων της σύμβασης, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές και στην περί-

πτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέ-

χουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα 

έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακή-

ρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

Άρθρο 24ο 

Ματαίωση της διαδικασίας 

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

για τους λόγους και υπό τους όρους των άρθρων 103 ή 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτρο-

πής Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιο-

δήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προ-

σφορών, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η υποβολή μιας προσφοράς δεν απο-

τελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
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Άρθρο 25ο 

Ενστάσεις – Παράβολο – Δικαστική Προστασία 

25.1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της σχε-

τικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

25.2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ή-

μισυ 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 δη-

μοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

25.3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και 

µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης 

ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

25.4. 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 το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

25.5. Η 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. 

25.6. 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 της προηγούμενης παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 

παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διά-

ταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζό-

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

 

Άρθρο 26ο 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

26.1. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δύο (2) μήνες από την υπο-

γραφή τους. 

26.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε 

εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των 

ειδών της κάθε σύμβασης. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα εκδοθούν υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

Δήμου Γαλατσίου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερό-

μενα στο άρθρο 12 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία συνεπάγεται 

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

τική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ. 

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

ορίζει.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθε-

σμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκ-

προθέσμου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της κάθε σύμβασης.  

26.3. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

26.4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

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

και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

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

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

26.5. Υπεργολαβία 

26.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλε-

σης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

26.5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαι-

τούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 

στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστο-

ποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήμα-

τος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ανα-

θέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

26.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 15 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 17 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
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σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 

μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 

26.6. Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 

χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

Ν. 4412/2016. 

26.7. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

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

στο άρθρο 15.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

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

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 27ο 

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης – Ειδικοί όροι της σύμβασης 

27.1. Χρόνος – Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης – Τόπος Παράδοσης. 

27.1.1. Χρόνος Παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών είναι: 

α) για την προμήθεια των ειδών του 1ου Τμήματος (Προμήθεια Ειδών Ιματισμού) σαράντα (40) ημερολογιακές η-

μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

β) για την προμήθεια των ειδών του 2ου Τμήματος (Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου) σαράντα (40) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

γ) για την προμήθεια των ειδών του 3ου Τμήματος (Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού) σαράντα (40) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

δ) για την προμήθεια των ειδών του 4ου Τμήματος (Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης) σαράντα (40) ημερολογια-

κές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

ε) για την προμήθεια των ειδών του 5ου Τμήματος (Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικού Πάρκου) σαράντα (40) ημε-

ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

στ) για την προμήθεια των ειδών του 6ου Τμήματος (Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρικών Ειδών) δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & 

ζ) για την προμήθεια των ειδών του 7ου Τμήματος (Προμήθεια Η/Υ και Εκτυπωτών) σαράντα (40) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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27.1.2. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατεί-

νεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συ-

ντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρό-

θεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παρατα-

θείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν όλες οι ποσότητες των παραγγελθέντων ειδών της αντίστοιχης 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

27.2. Τόπος παράδοσης. Η παράδοση των ειδών της κάθε σύμβασης προμήθειας θα γίνει σε χώρο/ους που θα υπο-

δειχθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλα-

τσίου και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της κάθε Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης. 

27.3. Τρόπος παραλαβής των ειδών 

27.3.1. H παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

από στελέχη του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ίδιου νόμου. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 

4412/2016. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεω-

τικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτερο-

βάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οι-

κείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των α-

ποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ’ έφεση εξέτασης. 

27.3.2. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαι-

νόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκό-

μισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινό-

μενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματο-

ποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
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όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφο-

νται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

27.4. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

27.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατά-

στασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. 

27.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικα-

τάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

27.4.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρ-

θρου 213 του Ν. 4412/2016. 

27.5. Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

27.5.1. Τρόπος Πληρωμής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

παράδοσης – παραλαβής του συνόλου των ειδών της κάθε σύμβασης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατι-

κών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

Ειδικότερα, οι πληρωμές θα γίνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου με την προσκόμιση από τον αντίστοιχο 

ανάδοχο, τιμολογίου σύμφωνα με τα παραδοτέα κάθε φορά είδη και τις ποσότητες αυτών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η πληρωμή θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή των 

προς προμήθεια ειδών και εφόσον δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε 

είδους. 

27.5.2. Κρατήσεις. Τον ανάδοχο της κάθε σύμβασης βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά-

ρυνση, 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρ-

θρο 4 Ν. 4013/2011, όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 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% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
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και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ. 

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

4% επί του καθαρού ποσού της κάθε προμήθειας. 

27.6. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου. Ο ανάδοχος κάθε σύμβασης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

αυτή (τη σύμβαση) και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) τα είδη δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση & 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο 28ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 

1 έως 6 του άρθρου 27 της παρούσης, 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 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφ-

θείσα. 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 απο-

φαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 

οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

Άρθρο 29ο 

Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

29.1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από τον χαρα-

κτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοι-

κητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η 

σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα 

επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 
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29.2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπό-

μενης στο άρθρο 28 της παρούσης ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

29.3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν 

αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η 

υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

29.4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 

ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 

αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλο-

δαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

29.5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατά-

ξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να δια-

ταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 

απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης 

από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμ-

βούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο 

συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της 

αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη 

συζήτηση της αναίρεσης. 

 

Άρθρο 30ο 

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

30.1. Ολόκληρη η Διακήρυξη και οι Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις θα αναρτηθούν στο portal του Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). Επίσης, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό 

τόπο της «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou). Όσον αφορά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), προς διευκόλυνση συμπλήρωσής του από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, θα αναρτηθεί σε 

μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). 

30.2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τύπο και δη σε μία (1) εβδομαδιαία Τοπική Εφημε-

ρίδα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), το οποίο διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με 

τα άρθρα 377 § 1 περ. (82) και 379 § 12 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

30.3. Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της περίληψης του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) στον Τύπο βαρύ-

νουν αναλογικά τον ανάδοχο της κάθε σύμβασης και παρακρατούνται κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου 

(σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄/68), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄/163)). 

 Ο Δήμαρχος 

 

 

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou
http://www.galatsi.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) ΤΜΗΜΑ 1ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ειδών ιματισμού. 

2) ΤΜΗΜΑ 2ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ειδών μαγειρείου. 

3) ΤΜΗΜΑ 3ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού. 

4) ΤΜΗΜΑ 4ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ειδών εξοπλισμού επίπλων. 

5) ΤΜΗΜΑ 5ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ειδών εξοπλισμού παιδικού πάρκου. 

6) ΤΜΗΜΑ 6ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

7) ΤΜΗΜΑ 7ο: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου. 

7.1. ΟΜΑΔΑ Α΄: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

7.2. ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

7.3. ΟΜΑΔΑ Γ΄: Έγχρωμο πολυλειτουργικό μηχάνημα γραφείου. 

 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 24169/23-8-2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμμα-

τισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) του Δήμου Γαλατσίου, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φο-

ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου. 

2) Την υπ’ αριθ. 12/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια ειδών ιματισμού. 

3) Την υπ’ αριθ. 13/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια ειδών μαγειρείου. 

4) Την υπ’ αριθ. 14/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για την προμή-

θεια εκπαιδευτικού υλικού. 

5) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού επίπλων. 

6) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27149/27-9-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς) με την Τεχνική Περιγραφή των ειδών εξοπλισμού παιδικού 

πάρκου. 

7) Την υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) για την προμή-

θεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)  





 

 

 

 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1ο: Προμήθεια ειδών ιματισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 80   

2 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΦΑΝΕΛΕΝΙΑ 40   

3 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 100% 20   

4 ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 40   

5 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FROTTE) 100   

6 ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 60   

7 ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 210   

8 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ 50   

9 ΣΑΛΙΑΡΕΣ 560   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

  





 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 2ο: Προμήθεια ειδών μαγειρείου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΒΑΘΙΑ ΠΙΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 150   

2 ΜΠΟΛ ΝΗΠΙΩΝ 200   

3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 250   

4 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ 50   

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 2   

6 ΚΑΝΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 3   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 3ο: Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2   

2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 





 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 4ο: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 6   

2 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 
(ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ) 

30   

3 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ – ΦΥ-
ΣΙΚΟ) 

25   

4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 2   

5 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΔΕΝΤΡΟ) 1   

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 1   

7 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ 1   

8 ΤΡΟΛΕΪ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ 2   

9 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΛΕΚΑΝΕΣ 1   

10 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ) 1   

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΗΣ 1   

12 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 2   

13 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6   

14 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3   

15 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡ-
ΧΕΙΟΘΗΚΗ 

6   

16 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 1   

17 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ junior 2   

18 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΠΕΜΠΕ 6   

19 ΡΗΛΑΞ ΒΡΕΦΙΚΟ 4   

20 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 3   

21 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 31   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
………………………, …/…/20…… 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 





 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 5ο: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού πάρκου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1   

2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ 1   

3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1   

4 ΠΥΡΓΟΣ MAGIC BLOCKS 1   

5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑ 1   

6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΙΚ ΝΙΚ 1   

7 ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥΝΕΛ 1   

8 ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ 1   

9 ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ 1   

10 ΣΠΙΤΑΚΙ VILLA FEBER 1   

11 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 1   

12 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 1   

13 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1   

14 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 6ο: Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 1   

2 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ - ΜΙΞΕΡ  1   

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ  1   

4 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 1   

5 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  2   

6 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ 6   

7 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ MICRO 2   

8 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ (2 ΗΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΜΙ-
ΚΤΗΣ, 3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ) 

2   

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2   

10 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ – 
ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI) 

1   

11 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  3   

12 ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 6   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 7ο: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Η/Υ 3   

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 7ο: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1   

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 7ο: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα Γραφείου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ………, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail …………………@....................... . 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(σε τεμάχια) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα 
Γραφείου 

2   

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

………………………, …/…/20…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
  





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      
 

   

   

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
1) Τεχνική Έκθεση 
2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3) Τεχνικές Προδιαγραφές 
4) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

           

 

 

        ΓΑΛΑΤΣΙ       23/8/2019 





 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
διασύνδεση προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου, με δυνατότητες 
εκτύπωσης, σάρωσης, και φωτοαντιγραφής, προκειμένου να ενισχυθεί και να 
ανανεωθεί η υπάρχουσα υποδομή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Η και Ζ 
βρεφονηπιακών σταθμών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Γαλατσίου.  
 
Η συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις   

 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 

και λοιπών διατάξεων που ορίζονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΜΕΛΕΤΗ: 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ 

Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

 

Ο προϊστάμενος Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Πληροφορικής 

 

Ο Συντάξας 

    Καζέρος Ιωάννης 

 

 
Η προϊσταμένη 

Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 





 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

Ο προς  προμήθεια εξοπλισμός έχει χωριστεί σε τρεις  (3) ομάδες για την  παρούσα μελέτη: 
 
 
 

Ομάδα Περιγραφή Δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% 

Α. Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4.092,00 € 

Β. Φορητός  Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής (laptop) 1.612,00 € 

Γ. Έγχρωμα Πολυλειτουργικά Μηχανήματα Γραφείου  6.200,00 € 

Γενικό Σύνολο: 11.904,00€ 

 

 

 

Οι  προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών πρέπει να καλύπτουν μία ή 
περισσότερες ομάδες της παρούσης μελέτης και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. Οι  προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών πρέπει να 
καλύπτουν υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας, της παρούσης μελέτης, που 
περιλαμβάνουν. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό προμηθευτή. 
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάθε ομάδας, θα απορρίπτονται, ως προς 
την συγκεκριμένη ομάδα. Ομοίως, θα απορρίπτεται η προσφορά ως προς την συγκεκριμένη 
ομάδα, όταν έστω και ένα από τα είδη της ομάδας που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   
 
 

Ακολουθούν τα επιμέρους είδη με τις ζητούμενες ποσότητες , αναλυτικά με τις 
ενδεικτικές τιμές τους ανά ομάδα: 

 
 
 
 

 

 

 

Ομάδα Α:     Προσωπικοί  ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
Δαπάνη 

01. 30213000-5 
Προσωπικός  ηλεκτρονικός 
υπολογιστής  

Τεμάχιο 3 1.100,00€ 3.300,00 € 

Σύνολο: 3.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 792,00 € 

Γενικό Σύνολο: 4.092,00 € 





 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ, ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ 

ΘΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΕΞΟΔΑ, ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΛΠ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑ 

ΕΙΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.Κ.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΜΙΑ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΔΑΠΑΝΗ. ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 

Ομάδα Β:  Φορητός  Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής 

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

01. 30233000-1 
Φορητός Η/Υ (Laptop)  

Τεμάχιο 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

Σύνολο: 1.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 312,00 € 

Γενικό Σύνολο: 1.612,00 € 

Ομάδα Γ:   Έγχρωμα Πολυλειτουργικά Μηχανήματα Γραφείου  

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

01. 30000000-9 
Έγχρωμο  Πολυλειτουργικό μηχάνημα 
γραφείου 

Τεμάχιο 2 2.500,00 € 5.000,00 € 

Σύνολο: 5.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 1.200,00 € 

Γενικό Σύνολο: 6.200,00 € 

 
 

 
 
 
 

  

    Ο προϊστάμενος Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Πληροφορικής 

 

Ο Συντάξας 

    Καζέρος Ιωάννης 

 

 
Η προϊσταμένη 

Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 





 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

Α. Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

υποψηφίου 
Παραπομπή 

01. 

Να διαθέτει κουτί κεντρικής μονάδας τύπου  Midi Tower , 

να   υποστηρίζει τη  μητρική κάρτα και να εμπεριέχει όλα 

τα παρακάτω περιγραφέντα-προσφερόμενα 

υποσυστήματα σε πλήρη διασύνδεση και  λειτουργία 

Ναι   

02. 

Να διαθέτει επεξεργαστή  Intel Core i5-7400 με 4 πυρήνες 

/ 6 MB / 3,0 GHz / 65 W και ενσωματωμένα γραφικά Intel 

HD Graphics τουλάχιστον  

Ναι   

04. 
Να διαθέτει μνήμη RAM 4 GB  DDR4 2.666 MHz 

τουλάχιστον 
Ναι   

05. 
Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα ήχου με τρία (3) audio 

jacks (Line in, Line out, Microphone) τουλάχιστον 
Ναι   

07. 

Να διαθέτει κάρτα δικτύου (LAN) 1 Gigabit Ethernet 

(10/100/1000 Mbps) με RJ45 Connection (να παρασχεθεί 

και καλώδιο UTP cat.5e -patch cable με RJ45 connectors- 

για σύνδεση σε δίκτυο) 

Ναι   

08. 

Να διαθέτει σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD, συμβατό σε 

διασύνδεση και λειτουργία με τη μητρική κάρτα , 

χωρητικότητας τουλάχιστον 500GB 

Ναι   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΜΕΛΕΤΗ: 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η 
ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

 





09. 
Να διαθέτει τροφοδοτικό ισχύος 500 W με πιστοποίηση    

80 PLUS Bronze τουλάχιστον 
Ναι   

10. 

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ανωτέρω 

περιγραφόμενα (01-09)  για τουλάχιστον δυο (2) έτη από 

τον κατασκευαστή του. 

Ναι   

11. 

Να διαθέτει λογισμικό προστασίας από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό (antivirus-antimalware), πλήρους 

έκδοσης, εγκατεστημένο/ενεργοποιημένο με νόμιμη 

άδεια χρήσης για τρία (3) έτη τουλάχιστον. Να 

περιλαμβάνει έλεγχο και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν 

διαθέσιμες ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα, 

καθώς και τη δυνατότητα να δοθεί εντολή ενημέρωσης 

λειτουργικού συστήματος. Το μενού της κονσόλας 

διαχείρισης του antivirus να διατίθεται και στην 

Ελληνική γλώσσα 

Ναι   

14. 

Να διατεθεί οθόνη τουλάχιστον 21.5"in, LED, FHD, 

εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη 

και να διαθέτει πιστοποιήσεις  CE, Energy Star 7, EPEAT, 

TCO 8 

Ναι   

15. Να διατεθεί πληκτρολόγιο με 104 πλήκτρα και να 

διαθέτει πιστοποιήσεις CE, FCC & WEEE τουλάχιστον 
Ναι   

16. Να διατεθεί οπτικό ποντίκι και να διαθέτει 

πιστοποιήσεις CE, FCC & WEEE τουλάχιστον  
Ναι   

17. 

Να διαθέτει πακέτο λογισμικού εφαρμογών γραφείου 

Microsoft Office Standard 2016 ή νεότερο (έκδοση 

Government), εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο με 

νόμιμη άδεια χρήσης 

Ναι   

18. 
Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 

Professional (Pro) Greek 64-bit, εγκατεστημένο και 

ενεργοποιημένο με νόμιμη άδεια χρήσης 

Ναι   

19. 
Εγκατάσταση και διασύνδεση των συστημάτων από τον 

προμηθευτή στον χώρο που θα υποδειχθεί από τις 

υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. του ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

   

 

 





Β. Φορητός  Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής (Laptop) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

υποψηφίου 
Παραπομπή 

01. 
Να διαθέτει επεξεργαστή  Intel Core i5-8265U  με 6 MB L3 

cache τουλάχιστον 
Ναι   

02. 

 Να διαθέτει σκληρό δίσκο (Solid State Disk Drive), 

τεχνολογίας SSD, εσωτερικός, σε διασύνδεση M.2 NVME 

και χωρητικότητας 500GB τουλάχιστον 

Ναι   

03. Να διαθέτει μνήμη RAM 4 GB  DDR4 τουλάχιστον Ναι   

04. Το σύστημα να διαθέτει θύρα 1Gb LAN Port Ethernet Ναι   

05. 
Να διαθέτει Οθόνη  15.6'' Full HD TFT, με LED Backlight 

και ανάλυση 1920 x 1080 pixel 
Ναι   

06. 

Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB (υποχρεωτικά η μία 

τουλάχιστον εξ’ αυτών να είναι USB 3.0), θύρα 

ακουστικών (headphone set jack) και ενσωματωμένα 

ηχεία 

Ναι   

07. 

Μπαταρία 3-cell Li-ion (Να παρασχεθεί ο συμβατός 

φορτιστής/AC adapter για 220V/50Hz τάση κεντρικού 

δικτύου) 

Ναι   

08. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος: 2 έτη εγγύηση 

καλής λειτουργίας τουλάχιστον.  
Ναι   

09. 

Να διαθέτει πακέτο λογισμικού εφαρμογών γραφείου 

Microsoft Office Standard 2016 ή νεότερο (έκδοση 

Government), εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο με 

νόμιμη άδεια χρήσης 

Ναι   

10. 

Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 

Professional (Pro) Greek 64-bit, εγκατεστημένο και 

ενεργοποιημένο με νόμιμη άδεια χρήσης 

Ναι   

11. 

Να διαθέτει λογισμικό προστασίας από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό (antivirus-antimalware), πλήρους 

έκδοσης, εγκατεστημένο/ενεργοποιημένο με νόμιμη 

άδεια χρήσης για τρία (3) έτη τουλάχιστον. Να 

περιλαμβάνει έλεγχο και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν 

διαθέσιμες ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα, 

καθώς και τη δυνατότητα να δοθεί εντολή ενημέρωσης 

   





λειτουργικού συστήματος. Το μενού της κονσόλας 

διαχείρισης του antivirus να διατίθεται και στην Ελληνική 

γλώσσα 

 

 

 

Γ. 
ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

(ΈΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

υποψηφίου 
Παραπομπή 

01. Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Να αναφερθούν   

02. 
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι 
ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να 

είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο 
της σειράς του. 

ΝΑΙ 

  

03. Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του 
ίδιου κατασκευαστή. ΝΑΙ 

  

04. 

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι 
Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 φωτοαντιγράφων. Η 
παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

05. Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας 

(αντίγραφα/εκτυπώσεις) 
A6-Α3 τουλάχιστον 

  

06. 
Μέγεθος πρωτοτύπων  Α5-Α3  τουλάχιστον 

  

07. 
Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600dpi 

  

08. 
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας 
(εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 

550 φύλλων έκαστη. 

ΝΑΙ 
  

09. 
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass ≥ 100 φύλλων 

  

10. 
Βάρος χαρτιού ≥ 300gsm 

  

11. 
Πολλαπλά φωτοαντίγραφα 1-999 

  

12. 
Μνήμη ≥ 2GΒ 

  

13.  
Σκληρός δίσκος 

≥ 320GΒ 
  

14. 
Nα διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού 

δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές επαναγραφές 

έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού 
δίσκου και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των 

ΝΑΙ 

  





δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο. 

15. 
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής 

≥ 20 ασπρόμαυρα 

και 20 έγχρωμα 
αντίγραφα Α4 το 

λεπτό 

  

16. 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου  

≤ 6 δευτερόλεπτα 

(ασπρόμαυρο) ≤ 8 

δευτερόλεπτα 
(έγχρωμο) 

  

17. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για 

αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης. 
≥ 100 φύλλων 

  

18. 
Χρόνος προθέρμανσης ≤ 25 sec 

  

19. 
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1,3GHz 

  

20. 
Έγχρωμη Οθόνη Aφής  ≥ 10 ιντσών 

  

21. 
Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) ≤ 1 kWh 

  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

23. 
Δικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ 

  

24. 
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ 

  

25. 
Ταχύτητα εκτύπωσης 

≥ 20 έγχρωμες και 

20 ασπρόμαυρες 

εκτυπώσεις Α4 το 
λεπτό 

  

26. 
Ανάλυση εκτύπωσης  ≥ 1.200x1.200dpi 

  

27. 
Γλώσσες εκτύπωσης 

Τουλάχιστον 
PCL5c/6, PS3 

  

28. 
Σύνδεση 

Τουλάχιστον 

Gigabit Ethernet 
10/100/1000 

  

29. Να διαθέτει δυνατότητα Wireless LAN για μελλοντική 
αναβάθμιση. 

ΝΑΙ 
  

ΣΑΡΩΣΗ 

30. 
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ 

  

31. 
Ταχύτητα σάρωσης 

≥ 80 ασπρόμαυρα 
και 80 έγχρωμα 

πρωτότυπα το 
λεπτό 

  

32. 
Ανάλυση σάρωσης ≥ 1200dpi 

  

33. 
Λειτουργίες σάρωσης 

Τουλάχιστον Scan 

to folder/e-

mail/USB 

  

34. 
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

  

35. 
Να διαθέτει Network Twain drivers ΝΑΙ 

  





36. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 

  

37. 
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
μηχανήματος, εκπαίδευση χρηστών, διασύνδεση 
του μηχανήματος (εγκατάσταση οδηγών) με τους 
Η/Υ των χρηστών 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούρια (όχι ανακατασκευασμένα), 

αμεταχείριστα, χωρίς φθορές, άριστης ποιότητας και θα πρέπει να προσκομισθούν 

συσκευασμένα. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται στις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και πρέπει 

να είναι σαφώς οριζόμενος στην Προσφορά του αναδόχου. Κατά το χρονικό διάστημα 

της εγγύησης αυτής ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει, με δικές του 

δαπάνες (έξοδα ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετακίνησης, μεταφοράς των ειδών 

κλπ) και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή 

βλάβης που θα εμφανιστεί στα είδη της προμήθειας. 

Κάθε μοντέλο έγχρωμου πολυλειτουργικού μηχανήματος  γραφείου   θα πρέπει να 
συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

Κάθε μοντέλο έγχρωμου πολυλειτουργικού μηχανήματος  γραφείου θα πρέπει να 
συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων του για την έναρξη της λειτουργίας του, 
το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία των μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά 
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2015, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την 
προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή. 

Τα πιστοποιητικά (ISO κλπ) και οποιαδήποτε επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή 
«prospectus» του κατασκευαστή γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα (πλέον της 
ελληνικής). 

 





Όλα τα παραπάνω είναι απαιτητά με ποινή αποκλεισμού. Μαζί με την τεχνική προσφορά να 
κατατεθούν και οι Πίνακες Συμμόρφωσης των Τεχνικών προδιαγραφών με απαντήσεις προς 
όλες τις παραγράφους τους. 

 

  Ο προϊστάμενος Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Πληροφορικής 

 

Ο Συντάξας 

    Καζέρος Ιωάννης 

 

 

Η προϊσταμένη 

Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 





 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΛΕΤΗ: 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου, προκειμένου 
να ενισχυθεί και να ανανεωθεί η υπάρχουσα υποδομή των Η και Ζ βρεφονηπιακών σταθμών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των €11.904,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και την 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι : 

1) η Διακήρυξη διαγωνισμού 

2) η Τεχνική Έκθεση 

3) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4) οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5) η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6) η Προσφορά του Αναδόχου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Η προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Από την 

προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα προσφερόμενα για τη 

συγκεκριμένη προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης.  





 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος κατακύρωσης της προμήθειας 

αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας στο τμήμα 

Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου. Με την 

υπογραφή της σύμβασης τα οριζόμενα στα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας θα είναι δεσμευτικά 

για τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας θα είναι τουλάχιστον αυτός που 

αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και πρέπει να είναι σαφώς οριζόμενος στην 

προσφορά του αναδόχου. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης αυτής ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να προβαίνει, με δικές του δαπάνες (έξοδα ανταλλακτικών εξαρτημάτων, 

μετακίνησης, μεταφοράς των ειδών κλπ) και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην αποκατάσταση 

κάθε ανωμαλίας ή βλάβης που θα εμφανιστεί στα είδη της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών της προμήθειας θα γίνει σε χώρο/ους που θα υποδειχθούν 

από το Ν.Π.Δ.Δ Ο.Κ.Π.Α του  Δήμο Γαλατσίου και σύμφωνα με τις συμβατικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Η έναρξη της διαδικασίας της παράδοσης των ειδών πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 

τριάντα (30)  ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούρια(όχι ανακατασκευασμένα), αμεταχείριστα, 

χωρίς φθορές, άριστης ποιότητας και πρέπει να προσκομισθούν συσκευασμένα. Η παραλαβή τους 

θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του αναδόχου, κατόπιν 

ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, και έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, απόκλιση από τις συμβατικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα είδη κρίνονται απορριπτέα και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, άλλως υπόκειται 

στις προβλεπόμενες, από τις διατάξεις που διέπουν την προμήθεια, σχετικές κυρώσεις.  

 

        
 

 
 

 

 

 

 

                        
   Ο προϊστάμενος Τμήματος  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
 & Πληροφορικής 

 

 
Ο Συντάξας 

    Καζέρος Ιωάννης 
 

 
 

Η προϊσταμένη 
Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
14/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  

& ΥΓΕΙΑΣ  
 ΤΚ.: 11146 
Πληροφορίες Γκόγκου Μαρία   
Τηλέφωνα: 210-2222-011 
Fax:  210-2222-583 
Email               ky@galatsi.gr 

 
 

Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το πρόγραμμα 
με τίτλο:  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», 

στα πλαίσια της   της απόφασης ένταξης της Πράξης 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5033402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 
 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 
Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική».  
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 
Περιεχόμενα 

                                    
1. Τεχνική  περιγραφή. 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

                                                                      
                                       
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των υλικών που προορίζονται για 
εκπαιδευτικό σκοπό και θα συνοδεύονται με τα  σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την 
ασφάλεια, λειτουργία, χρήση από παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, φιλικά στο περιβάλλον, κ.α. (από 
ειδικευμένες φορείς, π.χ. ΕΛΟΤ). Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται 
σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου.  

                                                                                  
Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη:  
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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1.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Διαδραστικός πίνακας  78,9’’ (ενεργή διαγώνιος) 

 

 Τεχνολογίας υπέρυθρων 

 

 Δέκα σημείων αφής (10) 

 

 Μεγάλης ακρίβειας (32768 x 32768 ανάλυση) 

 

 Με απόκριση στο γράψιμο 

 

 Με δυνατότητα λειτουργίας σε συνεργασία με  ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα 

 

 Με επεξεργασμένη επιφάνεια υψηλής αντοχής 

 

 Δυνατότητα γραφής με μαρκαδόρο 

 

 Επιφάνεια χωρίς αισθητήρες 

 

 Δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και όταν έχει χαραχτεί 

 

 Με πλήρες software στα Ελληνικά 

 

 Με σύνδεση USB 

 

 Εξωτερικές διαστάσεις : 170 x 119 cm 

 

 Με παροχή software, καλώδιο, 3 pens, wall stand, σφουγγαράκι 

 
 

 
2. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
 

 Διαδραστικός βιντεοπροβολέας με ανώτερη ποιότητα εικόνας 

 

 Κατάλληλος για αίθουσες διδασκαλίας ή μικρές αίθουσες συγκεντρώσεων 

 

 Με δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο ή στο ταβάνι 

 

 Περιλαμβάνει μία γραφίδα ταχέος συγχρονισμού για ακριβή γραφή 

 

 Με τεχνολογία 3LCD  

 

 Δυνατότητα προβολής φωτεινότερων εικόνων με ακρίβεια στα χρώματα 

 

 Υψηλή απόδοση λευκού και εγχρώμου φωτισμού 

 

 Δυνατότητα καθαρής προβολής σε φωτεινά δωμάτια 

 

 Λόγος αντίθεσης 16.000:1 
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 Δυνατότητα προβολής μεγαλύτερης εικόνας σε μικρότερη απόσταση 

 

 Με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό συνολικό κόστος σε αναλογία 2 

προς 1 (economy/ φυσιολογική λειτουργία) 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το πρόγραμμα 
με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».  
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται σε 
σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.906,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων: 60-7131.0002 ποσού 3.906,00€ 
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Εκπαιδευτικού Υλικού » του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,  για το έτος 2019. 

 
Άρθρο 2ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

               Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις των Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε Συνοπτικό Διαγωνισμό και σύμφωνα µε τους όρους 
που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή   σύμφωνα µε το Ν. 4412/2016, και του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010. 

 
 Άρθρο 4ο  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται  ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
που έχουν όλα τα είδη συγκεντρωμένα ανά ομάδα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
 

 
Άρθρο 5ο 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Η παιδαγωγική επίδραση των διαδραστικών πινάκων είναι καθοριστική στην εκπαίδευση. 
Τα παιδιά παρουσιάζουν αύξηση του  ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντός τους, έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, αναπτύσσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, και δείχνουν 
αυξημένη ανταπόκριση με δυνατότητα αφομοίωσης των σύνθετων εννοιών. Οι διαδραστικοί πίνακες 
αποτελούν καλύτερη μέθοδος εκμάθησης για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, 
Κιναισθητικό). Ακόμα, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που εκπαιδεύονται με 
διαδραστικούς πίνακες έχουν παρουσιάσει αύξηση στην αυτοπεποίθησή τους. 
Για την επίτευξη των ανωτέρω θα πρέπει να είναι μεγάλης ακρίβειας, με απόκριση στο γράψιμο, με 
επεξεργασμένη επιφάνεια υψηλής αντοχής , χωρίς αισθητήρες, ανθεκτικοί, υψηλής τεχνολογίας. 
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Βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα λειτουργίας σε συνεργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
βιντεοπροβολέα. 
Για να γίνει το μάθημα διαδραστικό μέσα στη τάξη, θα πρέπει ο προτζέκτορας να είναι κατάλληλος για 
αίθουσες διδασκαλίας ή μικρές αίθουσες συγκεντρώσεων, με δυνατότητα καθαρής προβολής σε 
φωτεινά δωμάτια και εγκατάστασης στον τοίχο ή στο ταβάνι. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν  όλα τα είδη ανά ομάδα που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή.  
 
Το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των κανονισμών οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όποτε κρίνει απαραίτητο.  
 

Άρθρο 6ο 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει στην υπηρεσία μας  για την 
υπογραφή της σύμβασης, μετά από έγγραφη πρόσκληση. 

Άρθρο 7ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις και τα έξοδα (π.χ. έξοδα 
μεταφοράς,  συσκευασίας και διανομής) του συμφωνητικού, πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». 

Άρθρο 8ο 
 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προμήθεια θα ανατεθεί 
στον αμέσως επόμενο µειοδότη σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 9ο 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, να διαθέτει όλα τα 

είδη στις ποσότητες που απαιτούνται. 
 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται 

περίπου σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στους χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», (ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών μας).  

 Η αρμόδια επιτροπή προμηθειών, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα είδη και τις 
ποσότητες, στο χώρο διάθεσής τους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα προϊόντα, χωρίς αντίρρηση. 
Μετά τον έλεγχο παραλαβής, θα υπογραφεί από την επιτροπή το αντίστοιχο δελτίο αποστολής, 
ο εκάστοτε προμηθευτής θα προσκομίσει τιμολόγιο στην υπηρεσία για την πληρωμή του, που 
θα γίνεται µε την διαδικασία της έκδοσης χρηματικού εντάλματος. 

 
Άρθρο 10ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

Σε περίπτωση που το προς προμήθεια προϊόν  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για 
καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο με το άρθρο 123 του Ν.4412/16, χρόνου παράτασης, 2.5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού 
του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. β) Για καθυστέρηση 
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που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδομένων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.  
 

 
Άρθρο 11ο  

 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και της μελέτης θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» καθώς και η εκάστοτε 
τριμελής επιτροπή παραλαβής της προμήθειας βάσει του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Τ.Μ. 

 
2 365,00  €        730,00 € 

2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Τ.Μ. 

 
2 1.210,00 € 2.420,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.150,00 € 

ΦΠΑ 24%       756,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ     3.906,00 € 

 
 

 

 
 

 
Γαλάτσι,../7/2019  

 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 
 

Γκόγκου Μαρία 
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
12/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  

& ΥΓΕΙΑΣ  
 ΤΚ.: 11146 
Πληροφορίες Γκόγκου Μαρία   
Τηλέφωνα: 210-2222-011 
Fax:  210-2222-583 
Email               ky@galatsi.gr 

 
 

Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το 
πρόγραμμα με τίτλο:  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», 

στα πλαίσια της   της απόφασης ένταξης της Πράξης 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5033402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 
 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών 
και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική».  
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 
Περιεχόμενα 

                                    
1. Τεχνική  περιγραφή. 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

                                                                      
                                       
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την υγιεινή και  ασφάλεια των ειδών 
κλινοσκεπασμάτων, λευκών ειδών και βρεφικών ειδών  και θα συνοδεύονται με τα  σχετικά 
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ασφάλεια, λειτουργία, χρήση από παιδιά αντίστοιχης 
ηλικίας, φιλικά στο περιβάλλον, κ.α. (από ειδικευμένες φορείς, π.χ. ΕΛΟΤ). Ο Χρωματισμός, οι 
διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής 
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου.  

                                                                                  
Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη:  
 
 
 
 

mailto:ky@galatsi.gr
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ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  

Βαμβακερά 100% 
           Διαστάσεις: (γενική απόκλιση + 10cm/-0cm), μήκος x πλάτος: 1,20 x 80 εκ. 
 

2. ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΦΑΝΕΛΕΝΙΑ 
Σεντονάκια φανελένια. Ενδεικτικές διαστάσεις (1,20 x 60 εκ.) με 
μαξιλαροθήκη, διαστάσεων (30 x 40 εκ.). 
 

3. ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 100% 
Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.  
Διαστάσεις: (γενική απόκλιση + 10cm/-0cm), μήκος x πλάτος: 1.70 x 1.20 εκ. 
 

4. ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.  
Διαστάσεις στρώματος: φάρδος επιφάνειας: 55 εκ, μήκος επιφάνειας: 120 εκ., ύψος επιφάνειας: 14 
εκ. 
 

5. ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (frotte) 
Πετσέτες προσώπου μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα 
χρώματα. 
Γραμμάρια ανά τεμάχιο: 650γρ/m2  
Διαστάσεις: 50 x 100 εκ. 
 
 

6. ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  
Πετσέτες σώματος μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100% σε διάφορα 
ανεξίτηλα χρώματα. 
Γραμμάρια ανά τεμάχιο: 650γρ/m2  
Διαστάσεις: 80 x 150 εκ. 
 

7. ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Πετσέτα κουζίνας βελουτέ, διαστάσεις: 40 x 60 εκ. 
 

8. ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Πετσέτες χεριών μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100% σε διάφορα 
ανεξίτηλα χρώματα. 
Γραμμάρια ανά τεμάχιο: 650γρ/m2  
Διαστάσεις: 30 x 50 εκ. 
 

9. ΣΑΛΙΑΡΕΣ 
Σαλιάρα αδιάβροχη, βαμβακερή 100%, με άνοιγμα στο λαιμό. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





3 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το πρόγραμμα 
με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».  
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται σε 
σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.888,20€  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 60-66210001 ποσού 7.888,20 με 
τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδών Ιματισμού » του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,  για το έτος 2019. 

 
Άρθρο 2ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

               Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις των Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε Συνοπτικό Διαγωνισμό και σύμφωνα µε τους όρους 
που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή , σύμφωνα µε το Ν. 4412/2016, και του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010. 

 
 Άρθρο 4ο  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται  ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
που έχουν όλα τα είδη συγκεντρωμένα ανά ομάδα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
 

Άρθρο 5ο 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
1. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Τα είδη ιματισμού θα πρέπει να είναι βαμβακερά 100% και υποαλλεργικά. Η υγιεινή των παιδιών της 
βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας είναι απαραίτητη και συχνή, για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται 
τακτικά η ατομική καθαριότητα στο κάθε παιδί ξεχωριστά, οι πρώτες ύλες από τα υλικά που θα 
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ειδικά φτιαγμένα για τα βρέφη και τα νήπια, να είναι απαλά και 
μαλακά για το πρόσωπο και το σώμα κάθε παιδιού (πετσέτες προσώπου, πετσέτες σώματος και 
σεντόνια).     
 

 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν  όλα τα είδη ανά ομάδα που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή.  
 
Το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των κανονισμών οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όποτε κρίνει απαραίτητο.  
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Άρθρο 6ο  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει στην υπηρεσία μας  για την 
υπογραφή της σύμβασης, μετά από έγγραφη πρόσκληση. 

Άρθρο 7ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις και τα έξοδα (π.χ. έξοδα 
μεταφοράς,  συσκευασίας και διανομής) του συμφωνητικού, πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». 

 
 

Άρθρο 8ο 
 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προμήθεια θα ανατεθεί 
στον αμέσως επόμενο µειοδότη σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

Άρθρο 9ο  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, να διαθέτει όλα τα 

είδη στις ποσότητες που απαιτούνται. 
 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται 

περίπου σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στους χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», (ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών μας).  

 Η αρμόδια επιτροπή προμηθειών, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα είδη και τις 
ποσότητες, στο χώρο διάθεσής τους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα προϊόντα, χωρίς αντίρρηση. 
Μετά τον έλεγχο παραλαβής, θα υπογραφεί από την επιτροπή το αντίστοιχο δελτίο αποστολής, 
ο εκάστοτε προμηθευτής θα προσκομίσει τιμολόγιο στην υπηρεσία για την πληρωμή του, που 
θα γίνεται µε την διαδικασία της έκδοσης χρηματικού εντάλματος. 

 
 
 

Άρθρο 10ο   
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
Σε περίπτωση που το προς προμήθεια προϊόν  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για 
καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο με το άρθρο 123 του Ν.4412/16, χρόνου παράτασης, 2.5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού 
του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. β) Για καθυστέρηση 
που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδομένων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.  
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Άρθρο 11ο  
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και της μελέτης θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» καθώς και η εκάστοτε 
τριμελής επιτροπή παραλαβής της προμήθειας βάσει του Ν. 4412/2016. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΤΕΜ 80 15,00€ 1.200,00€ 

2 
ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ 
ΦΑΝΕΛΕΝΙΑ 

ΤΕΜ 40 13,00€ 520,00 € 

3 
ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 100% 

ΤΕΜ 20 16,00€ 320,00€ 

4 ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 40 11,50€ 460,00€ 

5 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(FROTTE) 
ΤΕΜ 100 5,50€ 550,00€ 

6 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 

ΤΕΜ 60 11,50€ 690,00€ 

7 ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 210 2,40€ 504,00€ 

8 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΤΕΜ 50 1,90€ 95,00€ 

9 ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΤΕΜ 560 3,60€ 2.016,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 6.355,00€ 

ΦΠΑ 24% 1525,20€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 7.888,20€ 

 
 

 
Γαλάτσι,../7/2019  

 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 
 

Γκόγκου Μαρία 
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 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
13/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  

& ΥΓΕΙΑΣ  
 ΤΚ.: 11146 
Πληροφορίες Γκόγκου Μαρία   
Τηλέφωνα: 210-2222-011 
Fax:  210-2222-583 
Email               ky@galatsi.gr 

 
 
 

Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το 
πρόγραμμα με τίτλο:  
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», στα πλαίσια της   της απόφασης ένταξης της Πράξης 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5033402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών 
και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική».  
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 
Περιεχόμενα 

                                    
1. Τεχνική  περιγραφή. 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

                                                                      
                                       
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια μαγειρικών σκευών, 
ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) και θα συνοδεύονται με τα  σχετικά πιστοποιητικά που 
να αποδεικνύουν την ασφάλεια, λειτουργία, χρήση από παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, φιλικά στο 
περιβάλλον, κ.α. (από ειδικευμένες φορείς, π.χ. ΕΛΟΤ). Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα 
σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής των Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου.  

                                                                                  
Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη:  
 
 

 

mailto:ky@galatsi.gr
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ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 

 
1. ΒΑΘΙΑ ΠΙΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 Πιάτα για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό 

 Απολύτως υγιεινά που να αντέχουν στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα 

 Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια 

 Διάμετρος : 18,5 εκατοστά 

 Υλικό Μελαμίνης 

 
2. ΜΠΟΛ ΝΗΠΙΩΝ 

 Σκεύη για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό 

 Απολύτως υγιεινά που να αντέχουν στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα 

 Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια 

 Διαστάσεις : 14x7 εκατοστά 

 Υλικό Μελαμίνης 

 Χρώμα μονόχρωμο 

 
 

3.ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 Κούπες με λαβή 

 Απολύτως υγιεινά που να αντέχουν στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα 

 Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια και ζέσταμα σε φούρνο μικροκυμάτων 

 Μη τοξικά 

 Αντοχή : -40C έως 125 C 

 Χρώμα μονόχρωμο 

4.ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ 

 Κουτάλια μεσαία 

 Διαστάσεις : 18 εκατοστά 

 Ανοξείδωτα 

 
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

 Σουρωτήρι με βάση 

 Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  

 Ανοξείδωτο 

 Χωρητικότητα : 14-16 lt 

 
6. ΚΑΝΑΤΕΣ 

 Κατασκευασμένες με διπλό τοίχωμα 

 Με κουμπί για άνοιγμα της ροής με το ένα χέρι 

 Χωρητικότητα : 2lt 

 Ανθεκτικές και κατάλληλες για επαγγελματική χρήση 

 Κατάλληλες για ζεστά ή κρύα ροφήματα 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Η παρούσα μελέτη, αφορά τον Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου για το πρόγραμμα 
με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Η ΚΑΙ Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται σε 
σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  3.174,40€   € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 60-71330002 ποσού 3.174,40€     
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδών Μαγειρείου » του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,  για το έτος 2019. 

 
Άρθρο 2ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

               Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις των Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε Συνοπτικό Διαγωνισμό και σύμφωνα µε τους όρους 
που θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή , σύμφωνα µε το Ν. 4412/2016, και του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010. 

 
 Άρθρο 4ο  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται  ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
που έχουν όλα τα είδη συγκεντρωμένα ανά ομάδα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
 

Άρθρο 5ο 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 
Η διατροφή αποτελεί την πρωταρχική  προϋπόθεση για την εξασφάλιση της καλής υγείας του νηπίου. 
Το μαγείρεμα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι καθημερινό και για τον λόγο αυτό 
τα μαγειρικά σκεύη θα πρέπει να είναι από άθραυστο υλικό, να αντέχουν στην σκληρή μεταχείριση και 
τα χτυπήματα, και να είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια. Εξίσου σημαντική θα 
πρέπει να θεωρείται  και η  υγιεινή των παιδιών της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας, για αυτό και θα 
πρέπει να είναι απολύτως υγιεινά, μη τοξικά, κατάλληλα για επαγγελματική χρήση. 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν  όλα τα είδη ανά ομάδα που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή.  
 
Το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των κανονισμών οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όποτε κρίνει απαραίτητο.  
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Άρθρο 6ο 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει στην υπηρεσία μας  για την 
υπογραφή της σύμβασης, μετά από έγγραφη πρόσκληση. 

Άρθρο 7ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις και τα έξοδα (π.χ. έξοδα 
μεταφοράς,  συσκευασίας και διανομής) του συμφωνητικού, πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». 

 
 
 

Άρθρο 8ο 
 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προμήθεια θα ανατεθεί 
στον αμέσως επόμενο µειοδότη σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

Άρθρο 9ο  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, να διαθέτει όλα τα 

είδη στις ποσότητες που απαιτούνται. 
 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται 

περίπου σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στους χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», (ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών μας).  

 Η αρμόδια επιτροπή προμηθειών, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα είδη και τις 
ποσότητες, στο χώρο διάθεσής τους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα προϊόντα, χωρίς αντίρρηση. 
Μετά τον έλεγχο παραλαβής, θα υπογραφεί από την επιτροπή το αντίστοιχο δελτίο αποστολής, 
ο εκάστοτε προμηθευτής θα προσκομίσει τιμολόγιο στην υπηρεσία για την πληρωμή του, που 
θα γίνεται µε την διαδικασία της έκδοσης χρηματικού εντάλματος. 

 
 
 

Άρθρο 10ο   
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
Σε περίπτωση που το προς προμήθεια προϊόν  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για 
καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο με το άρθρο 123 του Ν.4412/16, χρόνου παράτασης, 2.5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού 
του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. β) Για καθυστέρηση 
που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδομένων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.  
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Άρθρο 11ο  
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και της μελέτης θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» καθώς και η εκάστοτε 
τριμελής επιτροπή παραλαβής της προμήθειας βάσει του Ν. 4412/2016. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΒΑΘΙΑ ΠΙΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ Τ.Μ. 
 

150 2,30€        345,00€ 

2 ΜΠΟΛ ΝΗΠΙΩΝ Τ.Μ. 

200 

3,30€ 660,00€ 

3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Τ.Μ. 

250 

3,80 950,00€ 

4 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ Τ.Μ. 

50 

2,50€        125,00€ 

5 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

Τ.Μ. 

2 

210,00€ 420,00€ 

6 ΚΑΝΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Τ.Μ. 

3 

20,00€ 60,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.560,00€ 

ΦΠΑ 24% 614,40€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 3.174,40€ 

 
 

 
Γαλάτσι, ../7/2019  

 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 
 

Γκόγκου Μαρί 





 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

……/2019 





 

 
 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

 

    Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του 

χρόνου. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. με επένδυση οξιάς. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. Στα πέλματα των τραπεζιών και των 

καθισμάτων τοποθετούνται φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του 

δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα.  

     Οι Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα πρέπει να διαθέτουν έπιπλα κατάλληλα για την βρεφική/ 

νηπιακή ηλικία αντίστοιχα (καθίσματα, τραπέζια, κρεβάτια κ.α.). Τα τραπεζάκια και τα καθίσματα θα 

πρέπει να είναι ελαφριά και χωρίς οξείες γωνίες. Είναι απαραίτητα συρτάρια και ερμάρια για την 

τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων απασχόλησης. Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα και βαμμένα με υλικά μη τοξικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

 

  Ο σκελετός έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και είναι κατασκευασμένος από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

  Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκατοστά. 

  Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς και έχει σχήμα 

μαργαρίτας με πέντε πέταλα. 

  Είναι βαμμένο με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένο. 

  Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

  Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία 

του δαπέδου. 

  Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

  Διαστάσεις: 105 x 105 x 56 εκατοστά ύψος. 

  Το τραπέζι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2014 και EN 71-

2:2011+A1:2014 

 

 

2. ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

 Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

 Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. 

 Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. 

 Το κάθισμα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. 





 Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις. 

 Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα και όλα τα άκρα του είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

 Φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του. 

 Βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Διαστάσεις εξωτερικές: 32 x 33 x 57 εκατοστά. 

 Ύψος : 31 εκατοστά 

3. ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ 

 

  Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

  Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. 

  Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. 

  Το κάθισμα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. 

  Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις. 

  Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα και όλα τα άκρα του είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

  Φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του. 

  Βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

  Διαστάσεις : 32 x 33 x 57 εκατοστά. 

  Ύψος καθίσματος: 31 εκατοστά 

 

4. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 

 

  Φορτηγό βιβλιοθήκη Διπλής όψης 

  Mε κάθισμα στο μπροστινό μέρος 

  Διαστάσεις: 129 x 53 x 86 εκατοστά 

  Βγαίνει σε όλα τα χρώματα 

 

5. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΔΕΝΤΡΟ)  

 

  Σε λαχανί ή πράσινο! 

  Με τέσσερις όψεις 

  Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, χρωματιστό 

  Έχει 4 όψεις και είναι μορφοποιημένο δέντρο με κορμό, από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας 

  Κάθε όψη φέρει 3 ραφάκια – σταντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων 

  Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια 

  Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού 

  Διαστάσεις:100 x 100 x 125 εκατοστά ύψος 

 

6. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 

 

  Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου  ο σκελετός με χρωματιστά τα συρτάρια και τα ντουλάπια. 

  Περιλαμβάνει 5 συρτάρια με μεγάλο πλάτος, κατάλληλα για την αποθήκευση χαρτονιών και τρία 

ντουλάπια. 

  Τα συρτάρια και τα ντουλάπια είναι διακοσμημένα με λουκάκι. 

  Η συρταριέρα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή της στο χώρο που 

χρειάζεται. 

  Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

  Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

  Διαστάσεις: 110 x 70 x 122 εκ. ύψος. 





 

7. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ 

 

  Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου. 

  Έχει 24 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα 

με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. 

  Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το 

συρτάρι του). 

  Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

  Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

  Διαστάσεις: 124 x 40 x 82 εκατοστά 

 

8. ΤΡΟΛΕΪ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ 

 

  Τροχήλατη παιχνιδοθήκη. 

  Πλαστικός σκελετός  3 κουτιά από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας πολύ ανθεκτικό. 

  Διαθέσιμα χρώματα συρταριών διάφανα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, πράσινα. 

  Διαστάσεις: 35 x 43 x 62 εκατοστά 

 

 

 

9. ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΛΕΚΑΝΕΣ 

 

  Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

  Περιλαμβάνει 6 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση παιχνιδιών. 

  Οι λεκάνες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

  Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

  Διαστάσεις : 42 x 44 x 118 εκατοστά ύψος. 

 

 

 

 

10. ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ) 

 

  Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλιοστά με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. 

  Στο κάτω μέρος έχει τέσσερις ξεχωριστές θέσεις μέσα στις οποίες τοποθετούνται 4 πλαστικά κουτιά 

αποθήκευσης παιχνιδιών (βαρέως τύπου τα οποία έχουν την δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός 

παιχνιδοθήκης).  

  Στο κάθισμα φέρει μαξιλάρι αφρώδες, επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής ή 

δερματίνη. 

  Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

  Τα καλύμματα των μαξιλαριών βγαίνουν σε όλα τα χρώματα. 

  Χρώματα παιχνιδόκουτων: κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε και διάφανα: κίτρινο, καρπουζί, βεραμάν, 

μωβ και γαλάζιο 

  Διαστάσεις: 143 x 47 x 38 εκατοστά. 

  Ύψος καθίσματος: 38 εκατοστά 

 

11. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΗΣ 

 





  Το γραφείο αποτελείται από τα δύο πλαϊνά κομμάτια, την μετόπη και το καπάκι. 

  Είναι κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλιοστά. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

  Φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό στη μία του πλευρά. 

  Στο κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά φέρουν από δύο πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία τους.  

  Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

  Διαστάσεις: 160 x 70 x 75 εκατοστά ύψος. 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 

  Κάθισμα διευθυντικό 

  Με μπράτσα 

  Ψηλή πλάτη 

  Πεντακτινωτή τροχήλατη βάση 

  Ρυθμιζόμενο ύψος 

  Συνδυασμός υφάσματος και δερματίνης 

  Διαστάσεις: 65 x 60 x 116/126 εκατοστά 

 

12. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ  

 Κάθισμα διευθυντικό 

 Με μπράτσα 

 Ψηλή πλάτη 

 Πεντακτινωτή τροχήλατη βάση 

 Ρυθμιζόμενο ύψος 

 Συνδυασμός υφάσματος και δερματίνης 

 Διαστάσεις: 65 x 60 x 116/126 εκατοστά 

 

13. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

  Κάθισμα συνεργίας PLUS 

  Με μπράτσα 

  Επένδυση δερματίνης 

  Διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα 

  Διαστάσεις: 54 x 51 x 79 εκατοστά 

 

14. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

  Σκελετός τετράγωνης διατομής από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και κάθισμα από  

συνθετικό ξύλο M.D.F. 12 χιλιοστά με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου 

  Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες  για απεριόριστη αντοχή. 

  Η πλάτη είναι ανατομική και αποτελείται από δύο πήχεις.  

  Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία 

του δαπέδου. 

  Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

  Διαστάσεις : 40 x 40 x 75,5 εκατοστά. 

  Ύψος καθίσματος: 40 εκατοστά περίπου. 

  Βγαίνουν σε όλα τα ύψη & σε όλα τα χρώματα 

 

 

 

 





15. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

 

  Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και PVC στα περιθώρια. 

  Διαστάσεις: 90 x 45 x 182 εκατοστά. 

  Δυνατότητα επιλογής του χρώματος από τις πόρτες: κόκκινο, πορτοκαλί, λαχανί, μπλε 

 

 

16. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

 

  Ντουλάπα - ιματιοθήκη σε φυσικό χρώμα 

  Από συνθετικό ξύλο M.D.F. 

  Επένδυση οξιάς 

  Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου 

  Περιλαμβάνει 5 ράφια 

  Στρογγυλεμένα άκρα, ακίνδυνα για τα παιδιά 

  Διαστάσεις: 90 x 50 x 179 εκατοστά 

 

 

17. ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ junior 

 

  Παρκοκρέβατο Junior πτυσσόμενο. 

  Τα δύο παράθυρα επιτρέπουν στη μητέρα να ελέγχει το παιδί της ενώ κοιμάται. 

  Εύκολη αναδίπλωση. 

  Διαθέτει πορτάκι που ανοιγοκλείνει με φερμουάρ. 

  Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 716: 2008 + A1: 2013. 

  Διαστάσεις: 120 x 60 εκατοστά. 

 

 

18. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΠΕΜΠΕ 

 Ασφαλές και σταθερό κάθισμα 

 Μεταλλικός σκελετός 

 Πλαστική βάση 

 Κάθισμα από δερματίνη 

 Ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας 

 Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 

 Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης 

 Διαθέσιμο σε 2 χρώματα (κόκκινο & μπλε) 

19. ΡΗΛΑΞ ΒΡΕΦΙΚΟ 

 

  Κατάλληλο για βρέφη 

  Το κάλυμμα βγαίνει και πλένεται στους 30o 

  Διαστάσεις: 51,5 x 65 x 67 εκατοστά 

 

 

20. ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 

 

  Στρωματάκι αλλαγής βρεφών KOMFORT 

  Τοποθετείται παντού 

  Διαστάσεις: 85 x 75 x 6 εκατοστά 

 

 





 
21.ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

 

 Διαστάσεις : 129 x 60 x 18  εκατοστά 

 Ημίσκληρο -Τελάρο ορθοπεδικό 

 Πυκνότητα ελατηρίων 116ελ/m2 

 Διάμετρος σύρματος ελατηρίων : 2,4 mm 

 Υλικό γεμίσματος : Κοκκοφοίνικας  

 100 % Βαμβακερό (αφράτο) 

 Υλικά καπιτονέ : Ύφασμα ζακάρ  καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση 

 Διπλή στρώση αφρώδους υλικού πάχους 0,5 εκατοστά 

 Με 2 εξαεριστήρες 

 Αδιάβροχη επένδυση στη μία πλευρά 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΤΕΜ 6 180,00€ 1.080,00€ 

2 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΠΛΗ 

ΠΛΑΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
ΤΕΜ 30 45,00€ 1.350,00€ 

3 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΠΛΗ 

ΠΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ 
ΤΕΜ 25 40,00€ 1.000,00€ 

4 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

(ΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΤΕΜ 2 420,00€ 840,00€ 

5 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΔΕΝΤΡΟ) ΤΕΜ 1 450,00€ 450,00€ 

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΤΕΜ 1 800,00€ 800,00€ 

7 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 800,00€ 800,00€ 

8 ΤΡΟΛΕΪ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΤΕΜ 2 90,00€ 180,00€ 

9 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΕΜ 1 270,00€ 270,00€ 





10 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΤΕΜ 1 290,00€ 290,00€ 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 400,00€ 800,00€ 

12 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 
ΤΕΜ 2 100,00€ 200,00€ 

13 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 6 55,00€ 330,00€ 

14 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 3 70,00€ 210,00€ 

15 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ Η 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ 6 320,00€ 1.920,00€ 

16 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ 1 550,00€ 550,00€ 

17 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ junior ΤΕΜ 2 60,00€ 120,00€ 

18 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ 

ΜΠΕΜΠΕ 
ΤΕΜ 6 85,00€ 510,00€ 

19 ΡΗΛΑΞ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΕΜ 4 40,00€ 160,00€ 

20 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜ 3 50,00€ 150,00€ 

21 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΤΕΜ 31 60,00€ 1.860,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.870,00€ 

ΦΠΑ 24% 3.328,80€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17.198,80€ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ζ΄ & Η΄ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και μαγειρικών σκευών, 

ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) και θα συνοδεύονται με τα  σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την 

ασφάλεια, λειτουργία, χρήση από παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, φιλικά στο περιβάλλον, κ.α. (από ειδικευμένες 

φορείς, π.χ. ΕΛΟΤ). Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω 

είδη θα είναι επιλογής των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου. Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, 

θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες 

εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.  
 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

 

 

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

 Συγκρότημα παιδικού  πάρκου  από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό βαρέως τύπου 

 Αποτελείται από 2 πλατφόρμες σε 2 επίπεδα οι οποίες στηρίζονται σε 6 κολώνες – πασσάλους, 1 σκάλα με 

πλαϊνά ασφαλείας και 1 τσουλήθρα 

 Στο ανέβασμα της σκάλας, η είσοδος είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι 

 Επάνω στην πλατφόρμα υπάρχουν παράθυρα, φινιστρίνια, παιχνίδι τρίλιζα καθώς επίσης και τηλεσκόπιο 

 Η πλατφόρμα είναι σκεπασμένη με σκεπούλα 

 Διαστάσεις: 273 x 262 x 300 εκατοστά. 

2.  ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ 

 Κατασκευασμένο από φιλανδικό πεύκο εμποτισμένο. 

 Ιδανικό για εξωτερική χρήση, από την στιγμή που δεν πιάνει σαράκι και δεν σαπίζει το ξύλο λόγω του 

εμποτισμού. 

 Ιδανικό για 12 παιδιά. 

 Διαστάσεις: 180 x 154 x 75 εκατοστά ύψος. 

 Πάχος τάβλας 2,8 εκατοστά. 

3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 Στιβαρή κατασκευή 

 Αποτελείται από 1 πλατφόρμα σε 1 επίπεδο, 1 σκάλα και 4 τσουλήθρες 

 Στο επάνω μέρος φέρει σκέπαστρο οβάλ και ένα μεγάλο λουλούδι 

 Υλικό κατασκευής: μέταλλο και πλαστικό. 

 Διαστάσεις: 580 x 320 x 350 εκατοστά 
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4. ΠΥΡΓΟΣ MAGIC BLOCKS 

 Από ελαφρύ πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Ειδικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια 

 Αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογών και τρισδιάστατων κατασκευών, πύργων, μονοπατιών ισορροπίας και αφής 

 Περιλαμβάνονται 12 τεμάχια 

 4 πάνελ τρίγωνα 35 x 45 εκατοστά 

 8 πάνελ τετράγωνα 40 x 40 εκατοστά (3 διαφορετικά) 

5. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Μεγάλη κυματιστή τσουλήθρα με επιφάνεια που αναπαριστά τον καταρράκτη 

 Δίχτυ αναρρίχησης που βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

 Μεγάλα ανοίγματα που συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα 

 Το κάτω μέρος συνδέει το τούνελ με ένα χώρο παιχνιδιού 

 Μυστική είσοδος 

 2 φαρδιές πλατφόρμες 

 Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές 

 Μέγιστο βάρος παιδιού: 32 κιλά 

 Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6 

 Διαστάσεις: 200 x 169 x 137 εκατοστά 

6. ΤΡΑΜΠΑΛΑ & ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Έχει την δυνατότητα από την μία μεριά να είναι τραπέζι και από την αλλά τραμπάλα 

 Μέγιστο βάρος: 100kg 

 Διαστάσεις: 116 x 69 x 56 εκατοστά 

7. ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥΝΕΛ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Επιλογή ανάμεσα σε 2 τσουλήθρες, 1 ίσια & 1 κυματιστή 

 Μεγάλη πλατφόρμα και ψηλοί πλευρικοί τοίχοι για ασφάλεια 

 Μακρύ τούνελ για μπουσούλημα και ανοίγματα για σκαρφάλωμα 

 Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές 

 Διαστάσεις: 152 x 160 x 142 εκατοστά 

8. ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ 

 Σπιτάκι εξοχικό. 

 Σπιτάκι με στυλ που διαθέτει μοντέρνα παράθυρα που ανοιγοκλείνουν, 

 Τοξωτές πόρτες και σχέδιο τούβλων σε τοίχους και οροφή. 

 Διαστάσεις: 108 x 89 x 126 εκατοστά. 

9. ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα και παράθυρα 

 Ηλεκτρονικό κουδούνι με ήχους 

 Περιέχει τραπέζι και παγκάκια 4 θέσεων 

 Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία 
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 Εύκολο στην συναρμολόγηση 

 Διαστάσεις: 162 x 165 x 157 εκατοστά 

10. ΣΠΙΤΑΚΙ VILLA FEBER 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα και παράθυρα 

 Περιλαμβάνει πάγκο - τραπέζι με δύο καθιστικά, φραχτάκια 

 Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία 

 Εύκολο στην συναρμολόγηση 

 Διαστάσεις: 200 x 154 x 180 εκατοστά 

11. ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Αποτελείται από 4 κομμάτια, το κεφάλι και την ουρά 

 Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία 

 Ιδανικό για εξωτερικό χώρο 

 Εύκολο στην συναρμολόγηση 

 Διαστάσεις: 217 x 100 x 108 εκατοστά 

12. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Προέκταση 4 κομματιών κάμπιας μήκους 170 εκατοστών 

 Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία 

 Ιδανικό για εξωτερικό χώρο 

  Εύκολο στην συναρμολόγηση 

13. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ 

 Τραμπάλα σε σχήμα αλογάκι 

 Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα 

 Διαθέτει 3 θέσεις 

 Διαστάσεις: 120 x 34 x 47 εκατοστά 

14. ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 

 Ξύλινο διώροφο κουκλόσπιτο μινιατούρα, 

 2 όροφοι 

 Διαστάσεων: 42,5 x 26,5 

 Ύψος: 40 εκατοστά. 

 Περιλαμβάνονται μια κουκλοοικογένεια 2 ατόμων 

 Εξοπλισμός επίπλων: υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΜ 1 5.950 ,00€ 5.950,00€ 

2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ ΤΕΜ 1 180,00€ 180,00€ 

3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΜ 1 4.350,00€ 4.350,00€ 

4 ΠΥΡΓΟΣ MAGIC BLOCKS ΤΕΜ 1 170,00€ 170,00€ 

5 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΖΟΥΓΚΛΑ 
ΤΕΜ 1 350,00€ 350,00€ 

6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΙΚ 

ΝΙΚ 
ΤΕΜ 1 140,00€ 140,00€ 

7 ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥΝΕΛ ΤΕΜ 1 360,00€ 360,00€ 

8 ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ ΤΕΜ 1 190,00€ 190,00€ 

9 ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ ΤΕΜ 1 600,00€ 600,00€ 

10 ΣΠΙΤΑΚΙ VILLA FEBER ΤΕΜ 1 480,00€ 480,00€ 

11 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΤΕΜ 1 210,00€ 210,00€ 

12 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΕΜ 1 180,00€ 180,00€ 

13 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 80,00€ 80,00€ 

14 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΤΕΜ 1 50,00€ 50,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.290,00€ 

ΦΠΑ 24% 3.189,60€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 16.479,60€ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

(Η & Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 
 
 

 

 
   

 

 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ         :  Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  

ΕΙΔΩΝ (Η & Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)¨ 

 
ΑΡ. ΜΕΛ.:     26  /  2019 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
 Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

για την κάλυψη των αναγκών των Ζ & Η Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Γαλατσίου σε εξοπλισμό και έπειτα από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 3069/02-09-2019 

του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του Δήμου Γαλατσίου κου Ιωάννη Οικονόμου.   

Στην τιμή των συσκευών συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση 

- μεταφορά και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαιτούμενων εξαρτημάτων) σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Οι 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όλα τα ενσωματούμενα εξαρτήματα υλικά 

και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα:  

 Τον νόμο Ν. 4412 / 08.08.2016 (ΦΕΚ 147τ.Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014-24-ΕΕ και 

2014-25-ΕΕ). 

 Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».   

 Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 

 Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   

 Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων» 

 Το Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 





ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου και άλλες διατάξεις, 

(Άρθρο 157) 

 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».  

 Όλοι οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την 

Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν απαραίτητα  σήμανση CE.  

 Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα 

μελέτη ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής 

δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του Δήμου 

Γαλατσίου. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης είναι το διαθέσιμο από το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του Δήμου για το σύνολο του 

εξοπλισμού. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. 

του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2019 με 

Κ.Α.: ……………………… για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση – Αναβάθμιση 

Υποδομών Η’ και Ζ’ Βρεφονηπιακών Σταθμών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες Δήμου Γαλατσίου».  

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση 

των  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με τον ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο 

ποσό των 6.218,60€, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του Δήμου 

Γαλατσίου οικονομικού έτους 2019.  

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Η

Σ 

    ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείμενο προμήθειας    

 

 Η  συγγραφή  αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

για την αντιμετώπιση των αναγκών των Η’ και Ζ΄ Βρεφονηπιακών του Δήμου 

Γαλατσίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις 

διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης.  

Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και 

τεχνικές προδιαγραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά 

Διατάγματα , και Υπ. Αποφάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

 Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και εγκατάστασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση 

υπόκεινται. 

 Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την  παραλαβή των ειδών 

και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

  

Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών θα είναι 

τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο. Για όλα τα προς προμήθεια είδη θα υπάρχει service 

πέρα του χρόνου εγγύησης από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Κάθε βλάβη 

που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλομένη σε κακή ποιότητα 

κατασκευής πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της 

υπηρεσίας. (Προσκόμιση δήλωσης που θα αναφέρει τα παραπάνω για τον 

χρόνο εγγύησης. Επιπλέον χρόνος εγγύησης είναι επιθυμητός) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

  

Οι υπό προμήθεια ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα είναι σύγχρονης 

κατασκευής επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 





χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, και θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες 

τις απόψεις. Απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού oι οίκοι κατασκευής θα πρέπει να 

εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001, και θα φέρουν σήμανση CE.  

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

 

 Η προθεσμία παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ώστε να καλυφθούν 

οι ανάγκες της υπηρεσίας. (Προσκόμιση δήλωσης που θα αναφέρει τον χρόνο 

παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία) 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και παράδοση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών  συσκευών στον  χώρο 

εγκατάστασής τους.  Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει 

από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Ζ & Η Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου και συγκεκριμένα: 

 

1.  ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  

 

Οριζόντιος καταψύκτης, μικτής  χωρητικότητας 150 λίτρα, ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον Α+, με λειτουργία ταχείας κατάψυξης, , εσωτερικό φωτισμό, καλάθι 

διαχωρισμού τροφίμων, αθόρυβης λειτουργίας μικρότερη από 42 dB, λευκού 

χρώματος, και μεγάλης αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι διαστάσεις να 

είναι περίπου Υ(84.5cm) x Π(76cm) x B(56.0cm) και θα φέρει ρυθμιζόμενα πόδια.  

 

 

2. ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ - ΜΙΞΕΡ  

 

Κουζινομηχανή πολυμίξερ ισχύος τουλάχιστον 1500 watt, με ανοξείδωτο κάδο 

χωρητικότητας τουλάχιστον 6lt, τάσεως λειτουργίας 220-240V, 50-60Hz αυτόματης 

διακοπής ρεύματος σε περίπτωση ανασήκωσης της κεφαλής, με μεταβλητή ταχύτητα, 

δυνατότητα πρόσθετου εξοπλισμού κρεατομηχανής, μπλέντερ, πολυκόφτη, τρίφτη,  

και κεφαλή για παρασκευή ανοίγματος φύλλου, και γάντζου ζύμης. Τέλος η συσκευή 

θα διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα. 

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

 





Σύστημα σιδερώματος (πρεσσοσίδερο) ισχύος τουλάχιστον 2200 watt, με πίεση 

ατμού άνω των 5.0 bar και παραγωγή ατμού άνω των 300 gr/min, χωρητικότητας 

δοχείου περίπου 2,0 lt και απεριόριστη αυτονομία, με μικρό χρόνο ατμοποίησης, θα 

φέρει σύστημα καθαρισμού από άλατα, και σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. 

Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι και τάσεως λειτουργίας 220-240V, 50-60Hz. 

 

4. ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 

 

Αποχυμωτής φυγοκεντρικός, ισχύος άνω των 1000 watt με αποσπώμενα 

εξαρτήματα που να πλένονται στο πλυντήριο. Να διαθέτει είσοδο φρούτων μεγάλης 

διαμέτρου, άνω των 75mm και μεγάλο αποσπώμενο δοχείο πολτού με χωρητικότητα 

άνω των 2 lt. Επίσης να διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα και κανάτα χυμού 

χωρητικότητας τουλάχιστον 700ml. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον.  

 

5. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  

 

Τηλεόραση επίπεδης οθόνης μεγέθους 32 ιντσών, να είναι τουλάχιστον HD 

Ready, δηλαδή η ανάλυση της να είναι 1280x720p και ο ρυθμός ανανέωσης της 

οθόνης να είναι τουλάχιστον 60Hz και ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Να είναι Full 

Array να έχει δηλαδή πλήρη συστοιχία LED στον οπίσθιο φωτισμό και όχι περιμετρική. 

Να έχει ενσωματωμένους τουλάχιστον τους απαραίτητους ψηφιακούς δέκτες (DVB-C-

C2, DVB-T-T2, DVB-S-S2). Να είναι smart tv να έχει θύρες USB ΚΑΙ HDMI και 

λειτουργία PVR. Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική 

προσκόμιση CE. 

 

6. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ 

 

Μίνι ηχοσύστημα με DVD, Bluetooth, FM ραδιόφωνο, KARAOKE, USB και Card 

reader. Υποστήριξη αρχείων DVD, DVCD, DVD ± R/RW, MPEG4, SVCD, VCD, CD, CDR, 

MP3 CD, JPEG, Picture CD Bluetooth BT3,0 + EDR. Ραδιοφωνικός δέκτης FM PLL. 

Θύρες USB και αναγνώστη καρτών SD. Συμβατότητα με αρχεία MPEG4/Xvid και 

υποστήριξη εξωτερικού αρχείου Ελληνικών υποτίτλων. Λειτουργία KARAOKE με είσοδο 

μικροφώνου. Ενσωματωμένος ενισχυτής και στερεοφωνικά ηχεία ισχύος τουλάχιστον 

2*175W (RMS). Ελληνικό και πολύγλωσσο μενού οθόνης (OSD). Προοδευτική σάρωση 

εικόνας. Υποστήριξη συστημάτων PAL/NTSC. Dolby Digital/PCM μέσω ομοαξονικής 

εξόδου. Συνδέσεις: Ομοαξονική, Composite, SCART και είσοδος ήχου.  Τηλεχειριστήριο 

πλήρους λειτουργίας. Λειτουργία αντιγραφής αρχείων από CD σε USB. Εγγύηση 

τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 

7. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ MICRO 

 

Ηχοσύστημα τύπου micro με δυνατότητα αναπαραγωγής CD, CD-R/CD-RW, 

MP3/WMA CD, Audio CD, ψηφιακό ραδιόφωνο FM με RDS. Η συνολική ισχύς να είναι 

τουλάχιστον 30W. Επίσης να έχει Bluetooth  και τηλεχειριστήριο καθώς και δυνατότητα 





συνδέσεων USB, AUX In (L/R), Speaker Out, FM Radio Antenna. Οι διαστάσεις να είναι 

περίπου Υ(15cm) x Π(23cm) x B(24cm). Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 

8. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ (2 ΗΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΜΙΚΤΗΣ, 3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ) 
 
Παθητικό ηχείο δύο δρόμων τουλάχιστον 160W με woofer περίπου 8“ ιντσών, 

παθητικό πλαστικό ηχείο 2way. Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 6 καναλιών ισχύος 2 i 

10GW με USB Recorder / Player και digital multi-effect, 1 DOW + 100W / 4 ohms 

dual power amplifiers for Main or Main/Monitor (Bridge mono, 200W / 8 ohms). USB 

recorder- playback device for capturing all performances with ease, 32/40-bit digital 

multi-effect processor with 16 programs plus parameter control and footswitch jack,  

6 balanced Mic εισόδουςκαι 8 line, 2 Super Hi-Z εισόδους optimized for direct 

instrument input, 2-bandEQ για κάθε κανάλι, 7-band master graphic EQ, Pad control 

on channels 1-4, AUX είσοδο, Stereo RCA I/O, Global +43Vphantompower για 

εισόδους μικρόφωνά, Built-in limiters, Μοnitor και effectsends για κάθε κανάλι, Drive 

level / effect out master control for signal sent to effect processor. Δυναμικό 

καρδιοειδές μικρόφωνο χειρός, με διακόπτη και καλώδιο 6μ (κατάληξη σε καρφί). 

Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, Αντίσταση εξόδου 600 ohms 30% (at1 KHz), 

Ευαισθησία-74 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/μ bar at 1 Khz), Απόκριση συχνότητα 60Ηz 

– 16 Khz, Πηγή τροφοδοσίας AC 100/240 V ( 50/60 Hz ), Κατανάλωση ενέργειας 

Normal: 18W / Stand-By: 0.3W / Off: 0.3W, Περιβαλλοντικά πρότυπα EPA Energy 

Sta, Διαστάσεις περίπου (ΠxΒxΥ) 50.8 x 18.7 x 38.7 cm (με την βάση) 

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 

 

Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 800 watt να διαθέτει σακούλα σκόνης με 

χωρητικότητα τουλάχιστον 4,5 lt, και αντιαλλεργικό φίλτρο. Να περιλαμβάνει 

εξαρτήματα για ταχύτερο καθαρισμό των ταπετσαριών επίπλων, για χαραμάδες και 

δύσκολα σημεία, μετατρεπόμενο πέλμα με ανυψωτή χαλιών και κλιπ ασφάλισης και 

σύστημα παρκαρίσματος σωλήνα. Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 74db. 

Ενεργειακή κλάση Α, κλάση απόδοσης Α σε σκληρό δάπεδο, κλάση A επανεκπομπής 

σκόνης και κλάση απόδοσης C σε χαλιά. Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση 

κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.  

 

 

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ – ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI) 

Επαγγελματικό Μπλέντερ-πολυκόφτης (multi) ισχύος τουλάχιστον 1600Watt, 

αθόρυβο με ανοξείδωτα μαχαίρια επίστρωσης τιτανίου, κανάτα πλαστική 

(polycarbonate) χωρητικότητας 2,5lt υψηλής αντοχής, η οποία να αντέχει και στις 

θερμοκρασίες (από  -40°C έως και +90°C). Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή 

ταχύτητα 15.000 έως 29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και να υποστηρίζεται λειτουργία 

pulse. 

 

11. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

Βραστήρα ισχύος άνω των 2200watt και με χωρητικότητα άνω των 1,7lt. Να  





απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό ζεσταθεί να διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο 

κατά των αλάτων. Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 

12. ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Επιτραπέζια βάση μικροφώνου επιδαπέδια με οριζόντιο βραχίονα (boom) και 

βάση 3 ποδιών, χρώματος μαύρου, μήκος οριζόντιου βραχίονα περίπου 78cm μέγιστο 

ύψος περίπου 1,56m και ελάχιστο περίπου 97cm  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις από τις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στην περίπτωση που προτείνεται εναλλακτική 

λύση για κάποια τεχνική απαίτηση που θα επιφέρει όμως καλύτερο αποτέλεσμα από το 

επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών. 

. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ         :  Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ:¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ (Η & Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ)¨ 

                 ΑΡ. ΜΕΛ.:      26  / 2018 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΕΜ 1 220,00€ 220,00€ 

2 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ - ΜΙΞΕΡ  ΤΕΜ 1 490,00€ 490,00€ 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 1 200,00€ 200,00€ 

4 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΤΕΜ 1 90,00€ 90,00€ 

5 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΤΕΜ 2 200,00€ 400,00€ 

6 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ ΤΕΜ 6 120,00€ 720,00€ 

7 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ MICRO ΤΕΜ 2 190,00€ 380,00€ 

8 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ (2 ΗΧΕΙΑ, 
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΜΙΚΤΗΣ, 3 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ) 

ΤΕΜ 2 580,00€ 1.160,00€ 

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 2 285,00€ 570,00€ 

10 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
– ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI) 

ΤΕΜ 1         485,00€        485,00€ 

11 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  ΤΕΜ 3 50,00€ 150,00€ 

12 
ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΤΕΜ 6 25,00€ 150,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 5.015,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.203,60€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ   6.218,60€ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6063 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι, 11146 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Δημουλέας 

- Τηλέφωνο: 213 2055315, 213 2055370 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@galatsi.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.galatsi.gov.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Προμήθεια 

διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου (Ζ΄ & Η΄ 

Βρεφονηπιακών Σταθμών) με CPVs: 

1. 30000000-9 

2. 30213000-5 

3. 30233000-1 

4. 33193120-6 

5. 37520000-9 

6. 39112000-0 

7. 39113100-8 

8. 39120000-9 

9. 39122200-5 

10. 39161000-8 

11. 39511100-8 

12. 39512100-5 

13. 39514000-8 

14. 39514100-9 

15. 39514500-3 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προσωπικοί Η/Υ 
ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορητός Η/Υ 
ΟΜΑΔΑ Γ΄: Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα Γραφείου 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithies@galatsi.gr
http://www.galatsi.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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 

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.  
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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 

κατάλογοv: 

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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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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 …): 

[……] 

 





 

6 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 

έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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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 συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 

εγκατάστασήςxxxiii; 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): 

[……][……][……] 
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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 ηλεκτρονικάxxxiv, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxxxv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xxxvi 
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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 αναφέρονταιxxxvii, 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 δωρεάνxxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

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

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

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

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi 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). 
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xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii 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. 

xxxiii 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. 

xxxiv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii 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.  




