
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλάτσι, 18-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 28594 
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 ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 59.696,10 € 

 

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). 

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

− 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. 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. 

− Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορι-

κές συναλλαγές». 

− Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

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

άδεια και άλλες διατάξεις». 

− Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

− Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 
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− Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 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) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

− Τη διάταξη του άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3850/2010 με την οποία χορηγούνται και είδη ατομικής προστασίας στους 

εργαζομένους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους. 

− Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) με την οποία επικαιροποιείται και ενο-

ποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας στους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών. 

− Την ΚΥΑ 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιήθηκε η αμέσως παραπάνω 

ΚΥΑ. 

− 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 από …-10-2020 έγγραφη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Γαλατσίου. 

2. Την από 10-12-2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). 

3. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27709/10-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007816636) Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υ-

πηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). 

4. Τις υπ’ αριθ. ΑΑΥ 756/2020 (ΑΔΑ: 9ΠΗΨΩ9Λ-Σ4Ω), 757/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΗΨΩ9Λ-0ΥΥ), 758/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΩ6Ω9Λ-

ΓΝΕ), 759/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘ0Ω9Λ-2ΝΣ), 760/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΤΣΩ9Λ-3ΛΠ), 764/2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3ΣΩ9Λ-0ΘΨ) & 

775/2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΘΩ9Λ-ΘΟ1) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Το με ΑΔΑΜ 20REQ007817106 Εγκεκριμένο Αίτημα. 
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6. Την υπ’ αριθ. 332/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Φ2Ω9Λ-ΤΧΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της από 10-

12-2020 Μελέτης και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνι-

σμού για την προμήθεια διαφόρων μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων 

του Δήμου Γαλατσίου. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων μέσων ατομικής προστασίας για τις α-

νάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα 

χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (59.696,10 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογού-

ντος 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 

Α.Φ.Μ. 090198370 

Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

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 μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες 

των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου. 

Ειδικότερα: 

Α) ΟΜΑΔΑ Α: ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ζεύγη) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 18141000-9 Γάντια Δερματοπάνινα 4.200 2,00 € 8.400,00 € 

2 18141000-9 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  2.800 2,00 € 5.600,00 € 

3 18424300-9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

160 6,30 € 1.008,00 € 

4 18141000-9 Γάντια από νιτρίλιο  40 2,10 € 84,00 € 

5 18141000-9 Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης 12 6,40 € 76,80 € 

6 18141000-9 
Εξωτερικά γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου σε συν-
δυασμό με τα μονωτικά 

4 9,40 € 37,60 € 

mailto:promithies@galatsi.gr
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7 18141000-9 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ηλεκτρολόγου 4 33,75 € 135,00 € 

8 18141000-9 Γάντια μονωτικά 10 2,20 € 22,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 15.363,40 € 

 

Β) ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ΤΜΧ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 18142000-6 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 10 5,80 € 58,00 € 

2 39299200-6 Γυαλιά -μάσκα τύπου goggles  23 4,30 € 98,90 € 

3 39299200-6 Γυαλιά ανοικτού τύπου  250 2,30 € 575,00 € 

4 33733000-7 Γυαλιά κλειστού τύπου  38 12,50 € 475,00 € 

5 33733000-7 Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία 183 3,80 € 695,40 € 

6 18444100-4 Κράνος πλαστικό προστασίας έργων 74 6,25 € 462,50 € 

7 18143000-3 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με βαλβίδα ΑΒΕΚ2 Ρ3 10 73,50 € 735,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.099,80 € 

 

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ΤΜΧ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 18142000-6 Φίλτρο μάσκα FFP3 με βαλβίδα εκπνοής 1.480 3,70 € 5.476,00 € 

2 18142000-6 Μάσκα φίλτρο Ρ1 21 3,30 € 69,30 € 

3 18142000-6 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα ΑΙ Ρ3 ή ισοδύ-
ναμη 

15 25,60 € 384,00 € 

4 18142000-6 Μάσκα μιας χρήσης (χειρουργική) 30 8,20 € 246,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 6.175,30 € 

 

Δ) ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ΤΜΧ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 35113400-3 Ανακλαστικά γιλέκα (χειμερινά) 30 3,20 € 96,00 € 

2 35113400-3 Ανακλαστικά γιλέκα αεριζόμενα (καλοκαιρινά) 500 3,90 € 1.950,00 € 

3 35121300-1 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας με μανίκια χρώμα πρά-

σινο (χειμερινό) 
23 21,50 € 494,50 € 

4 35121300-1 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας χρώμα πράσινο με τιρά-

ντες 
33 13,75 € 453,75 € 

5 18318200-3 Ρόμπα υφασμάτινη (μαγειρείου) 3 16,55 € 49,65 € 

6 18318200-3 Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) 4 20,00 € 80,00 € 

7 18318200-3 Ποδιά σαμαράκι 56 11,00 € 616,00 € 

8 35113100-0 
Επανατυλισσόμενος ανακόπτης ταχείας ενεργοποίη-

σης αυτόματος (ανακόπτης πτώσης) 
5 120,00 € 600,00 € 

9 35113100-0 Αποσβεστήρες 4 55,00 € 220,00 € 

10 18425000-4 Ζώνες ασφαλείας 4 190,00 € 760,00 € 

11 35113400-3 Επιγονατίδες 67 5,00 € 335,00 € 

12 35113410-6 Στολές προστασίας από χημικά 15 20,00 € 300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5.954,90 € 

 

Ε) ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ΤΜΧ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 18830000-6 Γαλότσες ασφαλείας 89 9,00 € 801,00 € 

2 18830000-6 Άρβυλα ασφαλειας 413 22,00 € 9.086,00 € 
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3 18830000-6 Άρβυλα μονωτικά 20 32,00 € 640,00 € 

4 18830000-6 Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό (νοσηλεύτρια) 1 31,00 € 31,00 € 

5 18830000-6 Παπούτσια ασφαλείας κοντά/αντιολησθητικά 3 28,00 € 84,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 10.642,00 € 

 

ΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε ΤΜΧ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 35113100-0 Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 10 10,00 € 100,00 € 

2 35121300-1 Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρησης 230 2,40 € 552,00 € 

3 35113400-3 Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης 10 6,80 € 68,00 € 

4 18221000-4 Νιτσεράδες  193 23,40 € 4.516,20 € 

5 35113400-3 Καπέλα τύπου τζόκεϋ 270 5,00 € 1.350,00 € 

6 35113400-3 Μπλουζάκια T-shirt 392 5,00 € 1.960,00 € 

7 35113470-4 
Παντελόνι  εργασίας με ανακλαστική λωρίδα στα πα-
τζάκια φωσφορούχο 

230 13,30 € 3.059,00 € 

8 35113400-3 
Μπουφάν  υψηλής διακριτικότητας φωσφορούχο α-
διάβροχο 

182 35,00 € 6.370,00 € 

9 35121300-1 
Σημαία έργων για επισήμανση κινδύνου και διαχεί-
ριση κυκλοφορίας 

4 20,00 € 80,00 € 

10 35121300-1 
Ωτοβύσματα επαναχρησιμοποιούμενα με θήκη φύλα-
ξης και κορδόνι 

33 2,00 € 66,00 € 

11 35121300-1 
Ποδονάρια μιας χρήσης μακριά (Συσκευασία 50μ τε-
μαχίων) 

15 10,00 € 150,00 € 

12 18425000-4 Ζώνη ολόσωμη ασφαλείας εναεριτών πέντε σημείων 1 153,20 € 153,20 € 

13 35113100-0 
Ιμάντας πρόσδεσης εναεριτών ρυθμιζόμενος (σταθε-
ροποιητής θέσης εργασίας με ιμάντα) 

1 36,30 € 36,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 18.460,70 € 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
1 ΟΜΑΔΑ Α ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15.363,40 € 

2 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΩΝ 3.099,80 € 

3 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 6.175,30 € 

4 ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 5.954,90 € 

5 ΟΜΑΔΑ Ε ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 10.642,00 € 

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18.460,70 € 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 59.696,10 € 

Φ.Π.Α. 24% 14.327,06 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α.) 74.023,16 € 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί και εγκριθεί η 10-12-2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). 
 

Άρθρο 2ο 

Υποβολή προσφορών 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας του 

παρόντος διαγωνισμού αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο της ποσότητας κάθε ομάδας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς που αντιστοιχεί 

σε κάθε ομάδα του Διαγωνισμού και που δίνεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
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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 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται 

στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (74.023,16 €) και χρηματοδο-

τείται από ίδιους πόρους. 

Αναλυτικότερα: 

Α. για το Οικ. Έτος 2020, έχουν εγκριθεί και διατεθεί τα παρακάτω ποσά: 

α) Το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6061.0001 του προϋπολογισμού του 2020 για 

τους δικαιούχους εργαζόμενους στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

β) Το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0001 του προϋπολογισμού του 2020 

για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. 

γ) Το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0006 του προϋπολογισμού του 2020 για 

τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού. 

δ) Το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (3.840,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6061.0004 του προϋ-

πολογισμού του 2020 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

ε) Το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (14.099,45 €) σε βάρος 

του Κ.Α. 35.6061.0004 του προϋπολογισμού του 2020 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Πρασί-

νου. 

Β. για το Οικ. Έτος 2021, έχουν προδεσμευτεί τα παρακάτω ποσά: 

α) Το ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (358,36 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0002 

του προϋπολογισμού του 2021 για τους εσωτερικούς καθαριστές – φύλακες. 

β) Το ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ εξήντα εννέα λεπτών (1.289,69 €) σε βάρος του Κ.Α. 

15.6061.0001 του προϋπολογισμού του 2021 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

γ) Το ποσό των εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (962,24 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6061. 

0001 του προϋπολογισμού του 2021 για τους Σχολικούς Καθαριστές – Σχολικούς Φύλακες. 

δ) Το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα επτά (36.019,87 €) σε βάρος του Κ.Α. 

20.6061.0001 του προϋπολογισμού του 2021 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. 

ε) Το ποσό των εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (665,41 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0006 

του προϋπολογισμού του 2021 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού. 

στ) Το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (5.416,78 €) σε βάρος του 

Κ.Α. 30.6061.0004 του προϋπολογισμού του 2021 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

ζ) Το ποσό των εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (682,16 €) σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0004 του 

προϋπολογισμού του 2021 για τους δικαιούχους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Πρασίνου. 

 

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 18 Ιανουαρίου 2021 (18-1-2021), 

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 

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.  
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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 – 

e-mail: promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα, στο τηλέφωνο 2132055315 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών 

& Αποθήκης) – e-mail: promithies@galatsi.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την ανάρτηση των τευχών 

της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 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 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας του παρόντος Διαγωνισμού 

 

Άρθρο 7ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την από 10-12-2020 Μελέτη 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου. Η ανωτέρω Μελέτη προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άλλως, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδι-

κασία. 

 

  

http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promithies@galatsi.gr
mailto:promithies@galatsi.gr
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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 από 10-12-2020 Μελέτη (και δη οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων & ο Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός), όπως αυτή εγκρίθηκε από την υπ’ αριθ. 332/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Φ2Ω9Λ-ΤΧΩ) απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής & 

3. η προσφορά του μειοδότη κάθε ομάδας του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 10ο 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας 

του παρόντος Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται 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. 

 

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 
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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: 

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. 
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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. 

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 πα-

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

https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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φορείς, θα πρέπει να το εκτυπώσουν, να το υπογράψουν, να το σφραγίσουν και να το υποβάλουν με τα δικαιο-

λογητικά 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 

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, 
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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. 

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. 

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. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρό-

θεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομι-

κός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυ-

νης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκ-

πλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 

εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 κα-

ταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού1. 

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 

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 

 
1  Άρθρο 73 παρ. 2 και παρ. 2Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 267 του Ν. 4738/2020. Σχετική δήλωση 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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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, 

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. 
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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. 

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 
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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 προσφοράς2, 

δ) για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 

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. 

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 

 
2  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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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 της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της παρούσας (Καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατε-

στημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγ-

γελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πι-

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

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

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

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

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

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

17.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρό-

σωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 

αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμο-

ποιητικά 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 οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξα-

κολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τρο-

ποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διε-

νέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χο-

ρηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκ-

προσώπου. 
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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.  

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

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Αριθ. Διακήρυξης: 28594/18.12.2020 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 18-1-2021 και ώρα 15:00. 

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. Με την υποβολή της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, επί ποινή 

αποκλεισμού, να προσκομίσουν σε κλειστή συσκευασία δείγματα όλων των προσφερόμενων από αυτούς ειδών. 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) στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία 

των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει 

συντελεστεί η οριστική παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων της σύμβασης, με μέριμνα και ευθύνη αυτού και μετά 

από σχετικό αίτημά του. 

 

Άρθρο 19ο 

Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 

19.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

1. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας & 

2. την εγγύηση συμμετοχής, η οποία υπολογίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δα-

πάνης του διαγωνισμού, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ 
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και ενενήντα δύο λεπτών (1.193,92 €). 

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μία ή περισσότερες από τις ομάδες του παρόντος διαγωνισμού, η εγγύηση 

συμμετοχής υπολογίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της/των ομάδας/ων 

αυτής/ών, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ-

ρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 20 της παρούσης διακήρυξης, ήτοι έως την 30η 

Ιουλίου 2021 (30-7-2021). 

19.2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφο-

ράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 10-12-2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δια-

χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). Επίσης, περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω Μελέτη και 

αποδεικνύουν αυτή ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που περιέχονται σ’ αυτήν. Οι τεχνικές προσφορές 

συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 υπάρχουν προτεινόμενα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για 

κάθε ομάδα του παρόντος Διαγωνισμού, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν και αφού τα υπογράψουν και τα 

σφραγίσουν να τα 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. 
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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 δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης. 

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 οποίον πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού, ώστε να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμο-

ποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 





Σελίδα 21 από 31 

 

(Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 17 της παρούσης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 16 της παρούσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα 

αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται από τον προσωρινό ανάδοχο κάθε ομάδας του παρόντος διαγω-

νισμού στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και στη συνέχεια παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

(Επιτροπή Διαγωνισμού).  

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

προσωρινός ανάδοχος κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού υποβάλλει εντός της δεκαήμερης ως άνω προθε-

σμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύ-

εται 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 χορή-

γηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

21.3.3. 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 της υπό έλεγχο ομάδας του παρόντος διαγωνισμού και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα για τη 

συγκεκριμένη ομάδα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά-

σει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υ-

πόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες της συγκεκριμένης 

ομάδας δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης για την ομάδα αυτή ματαιώνεται. 

21.3.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος οποιασδήποτε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού δεν υποβάλει στο προκαθορι-

σμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η 

προσφορά του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα της ίδιας ομάδας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορι-

στεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες της συγκεκριμένης ομάδας δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

21.3.5. 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 ο-

ποιασδήποτε ομάδας και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα της ίδιας ομάδας που υπέβαλε την αμέσως επό-

μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 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 οποιασδήποτε ομάδας δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης, η διαδικασία για την ομάδα αυτή ματαιώνεται. 

21.3.6. 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 στην παράγραφο 3.2. του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 24 είτε 

για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 22. 

21.3.7. 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 παρόντος Διαγωνισμού.  

Όταν προτείνεται κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα, το ποσοστό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το 30% 
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της αρχικής ποσότητας για το κάθε είδος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολο-

γισμό της προμήθειας 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. 

21.3.8. 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. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατα-

κύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 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/ους προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους. 

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

ανάδοχο της κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού 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. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος της κάθε ομάδας του παρόντος δια-

γωνισμού δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

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

την ίδια ομάδα. Αν κανένας από τους προσφέροντες οποιασδήποτε ομάδας δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης για την ομάδα αυτή 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 20 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, 
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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. 

 

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.  
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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. Η/Οι σύμβαση/σεις που θα υπογραφεί/ούν θα έχει/ουν ισχύ έως την 31η Δε-

κεμβρίου 2021 (31-12-2021). 

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

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

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

καλής εκτέλεσης θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη ισχύος της παρούσης σύμβασης, ήτοι έως την 

31η Ιανουαρίου 2022 (31-01-2022). 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντι-

κειμένου της 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. 
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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 

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 – Παράταση χρόνου Παράδοσης – Παραλαβή 

27.1. Χρόνος Παράδοσης – Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης – Τόπος Παράδοσης. 

27.1.1. Χρόνος Παράδοσης. Όλα τα προς προμήθεια είδη (μέσα ατομικής προστασίας) θα πρέπει να παραδοθούν το 

αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 (31-12-2021). 
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27.1.2. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται πριν 

από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

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

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

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. Τρόπος παραλαβής των μέσων ατομικής προστασίας 

27.2.1. H παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή, πρωτοβάθμια ή και δευτεροβάθμια, που 

συγκροτείται 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 της κάθε ομάδας. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεω-

τικά και στους αναδόχους. 

Είδη 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. 

27.2.2. 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 

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. 
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27.3. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

27.3.1. 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 τους με άλλα, 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 γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατά-

σταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται εκπρόθε-

σμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

27.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρ-

θρου 213 του Ν. 4412/2016. 

27.4. Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

27.4.1. 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. 

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. 

27.4.2. 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 

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 προμήθειας. 
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Άρθρο 28ο 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, πα-

ραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας. 

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, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, η 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. 

Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρό-

νου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρό-

θεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβά-

νεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρ-

κειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει 

το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

Άρθρο 29ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 

των άρθρων 27 και 28 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. 
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Άρθρο 30ο 

Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

30.1. 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. 

30.2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπό-

μενης στο άρθρο 30 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. 

30.3. 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. 

30.4. 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. 

30.5. 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 31ο 

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

31.1. Ολόκληρη η Διακήρυξη και η Μελέτη θα αναρτηθούν στο portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο-

σίων 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 «Διαύ-

γεια» (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). 

31.2. 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.  

31.3. Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της περίληψης του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) στον Τύπο βαρύ-

νουν τον ανάδοχο της σύμβασης και παρακρατούνται κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου (σύμφωνα με την 

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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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 





 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β. ΜΕΛΕΤΗ 

Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 

 
10   

 
Γυαλιά -μάσκα τύπου goggles  

 
23   

 
Γυαλιά ανοικτού τύπου  

 
250   

 
Γυαλιά κλειστού τύπου  

 
38   

 
Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία 

 
183   

 
Κράνος πλαστικό προστασίας έργων 

 
74   

 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με βαλβίδα ΑΒΕΚ2 Ρ3 

 
10   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

ΟΜΑΔΑ Γ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Φίλτρο μάσκα FFP3 με βαλβίδα εκπνοής 

 
1.480   

 
Μάσκα φίλτρο Ρ1 

 
21   

 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα ΑΙ Ρ3 ή 

ισοδύναμη 
15   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Γάντια Δερματοπάνινα 

 
4.200   

 
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

 
2.800   

 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 
 

160   

 
Γάντια από νιτρίλιο 

 
40   

 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης 

 
12   

 
Εξωτερικά γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου σε 

συνδυασμό με τα μονωτικά 
 

4   

 
Γάντια μονωτικά 

 
4   

 
Γάντια από PVC 

 
10   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  





 

 
Μάσκα μιας χρήσης (χειρουργική) 

 
30   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Ανακλαστικά γιλέκα (χειμερινά) 

 
30   

 
Ανακλαστικά γιλέκα αεριζόμενα (καλοκαιρινά) 

 
500   

 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας με μανίκια χρώμα πράσινο 

(χειμερινό) 
 

23   

 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας χρώμα πράσινο με 

τιράντες 
 

33   

 
Ρόμπα υφασμάτινη (μαγειρείου) 

 
3   

 
Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) 

 
4   

 
Ποδιά σαμαράκι 

 
56   

 
Επανατυλισσόμενος ανακόπτης ταχείας 

ενεργοποίησης αυτόματος (ανακόπτης πτώσης) 
 

5   

 
Αποσβεστήρες 

 
4   

 
Ζώνες ασφαλείας 

 
4   

 
Επιγονατίδες 

 
67   

 
Στολές προστασίας από χημικά 

 
15   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

ΟΜΑΔΑ Ε’ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Γαλότσες ασφαλείας 

 
89   

 
Άρβυλα ασφαλείας 

 
413   

 
Άρβυλα μονωτικά 

 
20   

 
Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό (νοσηλεύτρια) 

 
1   

 
Παπούτσια ασφαλείας κοντά 

 
3   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 
 
 





ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 
Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 

 
10   

 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης 

 
230   

 
Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης 

 
10   

 
Νιτσεράδες  

 
193   

 
Καπέλα τύπου τζόκεϋ 

 
270   

 
Μπλουζάκια T-shirt 

 
392   

 
Παντελόνι  εργασίας με ανακλαστική λωρίδα στα 

πατζάκια φωσφορούχο 
 

230   

 
Μπουφάν  υψηλής διακριτικότητας φωσφορούχο 

αδιάβροχο 
 

182   

 
Σημαία έργων για επισήμανση κινδύνου και 

διαχείριση κυκλοφορίας 
 

4   

 
Ωτοβύσματα επαναχρησιμοποιούμενα με θήκη 

φύλαξης και κορδόνι 
 

33   

 
Ποδονάρια μιας χρήσης μακριά  

 
15   

 
Ζώνη ολόσωμη ασφαλείας εναεριτών πέντε σημείων 

 
1   

 
Ιμάντας πρόσδεσης εναεριτών ρυθμιζόμενος 
(σταθεροποιητής θέσης εργασίας με ιμάντα) 

 
1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,  

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Γαλάτσι, 10-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 
Ταχ. Κώδικας: 11146 
Πληροφορίες : Δ. Τριάντος 
Τηλέφωνο : 213 2055323 & 325 
Ηλεκτρονικό Ταχ.: prosopiko@galatsi.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών 

των εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνου & Ορισμένου Χρόνου) προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους στους χώρους εργασίας και να ικανοποιούνται οι αρχές της πρόληψης 

εργατικών ατυχημάτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα 

ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελ-

ματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής 

Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του Ν.3850/2010. Όλα τα μέσα θα είναι σύμφωνα 

με τα αντίστοιχα πρότυπα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης και περιλαμβάνονται τα κάτωθι τμή-

ματα ειδών: 

1. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

1. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. N. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

mailto:prosopiko@galatsi.gr




Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

3. Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006). 

4. Κ.Υ.Α. 53361/02.10.2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-7-2007 

(ΦΕΚ1323/Β/30.07.2007) και την ΚΥΑ 31119/19.05.2008 (ΦΕΚ 990/Β/28.05.2008) όπως αυτές ισχύουν 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομι-

κών, υπ'αριθμ.43726/07.06.2019(ΦΕΚ 2208/Β/08.06.2019). 

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται για τα έτη 2020 - 2021 στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 

χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (74.023,16 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται για το έτος 2020 στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εννια-

κοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (28.939,45 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 

• 15.6061.0001 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) το ποσό των 500 € 

• 20.6061.0001 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) το ποσό των 10.000 € 

• 20.6061.0006 (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) το ποσό των 500 € 

• 30.6061.0004 (ΤΕΧΝΙΚΗ) το ποσό των 3.840 € 

• 35.6061.0004 (ΠΡΑΣΙΝΟ) το ποσό των 14.099,45 € 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται για το έτος 2021 στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων τρια-

κοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (45.083,71 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 

• 10.6061.0002 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ) το ποσό των 354,56 € 

• 15.6061.0001 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) το ποσό των 1.282,69 € 

• 15.6061.0001 (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) το ποσό των 962,24 € 

• 20.6061.0001 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) το ποσό των 35.819,87 € 

• 20.6061.0006 (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) το ποσό των 665,41 € 

• 30.6061.0004 (ΤΕΧΝΙΚΗ) το ποσό των 5.316,78 € 

• 35.6061.0004 (ΠΡΑΣΙΝΟ) το ποσό των 682,16 € 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                                                                           

ΘΕΩΡΗΣΗ 10-12-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 
 

  





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α) Γενικός Κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Προστασία κεφαλής 
1) Κράνος 

2) Καπέλα τύπου μπέιζμπολ (τζόκεϋ) 

Προστασία κορμού 
3) Φόρμα εργασίας 

4) Παντελόνι εργασίας 

5) Μπουζάκι t-shirt 

6) Νιτσεράδες 

7) Μπουφάν αδιάβροχο 

8) Μπουφάν για εξωτερικές  εργασίες 

9) Στολές προστασίας από χημικά 

10) Ρόμπες υφασμάτινες 

11) Ρόμπες μιας χρήσης (νοσηλευτικές-ιατρικές) 

12) Ποδιές συγκολλητών 

13) Αδιάβροχες ποδιές 

14) Ποδιά σαμαράκι 

15) Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 

Προστασία ματιών-προσώπου (Γυαλιά) 
16) Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

17) Γυαλιά κλειστού τύπου 

18) Γυαλιά ανοικτού τύπου 

19) Ασπίδιο με πλέγμα 

Προστασία της ακοής 
20) Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα 

Προστασία των αναπνευστικών οδών (Μάσκες) 
21) Μάσκα φίλτρο P1 

22) Ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή φιλτρόμασκα 





23) Ολόκληρου προσώπου με ΑΒΕΚ2 P3 φίλτρο 

24) Ηλεκτροσυγκόλλησης 

25) Αναπνευστική συσκευή 

26) Μάσκα μιας χρήσης (ιατρική) 

Προστασία χεριών και βραχιόνων (Γάντια) 
27) Γάντια νιτριλίου 

28) Γάντια με ύφασμα και νιτρίλιο 

29) Γάντια δερματοπάνινα 

30) Γάντια μιας χρήσης 

31) Γάντια PVC 

32) Γάντια μονωτικά 

33) Γάντια συγκολλητών 

Προστασία ποδιών 
34) Άρβυλα ασφαλείας 

35) Παπούτσι αντιολισθητικό 

36) Παπούτσι ασφαλείας ηλεκτρολογικό 

37) Γαλότσες 

38) Παπούτσια σαμπό 

39) Επιγονατίδες 

Προστασία από πτώσεις 
40) Ζώνες ασφαλείας 

41) Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες 

Προστασία από κινούμενα οχήματα 
42) Αντανακλαστικά γιλέκα 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών βασίζονται σε αυτές που περιλαμβάνει η 5336110-

2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/11.10.006) με τίτλο «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. 

Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και χορηγούνται, σε όποιους τα δικαιούνται, σύμφωνα με όσα αναφέ-

ρονται στην υπ’ αριθμό 43726/08.06.2019 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/08.06.2019). 





Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευα-

σμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές, θα δια-

θέτουν πρότυπα κατασκευής & σήμανση C.E.. 

Στις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόμενων αναγκών, είτε προσωπικού που αναμένεται να προσ-

ληφθεί από το Δήμο μέσα στο 2020, είτε προσωπικού που ήδη εργάζεται στο Δήμο, ορίζεται μέσω του ΦΕΚ 

Τεύχος Β’ 2208/08.06.2019 ποια είναι τα είδη τα οποία δικαιούνται. 

 

Β) Μέσα Ατομικής Εργασίας (ΜΑΠ) ανά ειδικότητα και εργασία 

 

Κλάδος Ειδικότητα Εργασίες Κωδικός ΜΑΠ 

Καθαριότητα Οδοκαθαριστές Βασικές εργασίες 2, 4, 5, 6, 21, 27, 28, 34, 
42 

Εργασίες υπαίθρου τους θερι-
νούς μήνες 

2, 16 

Εργασίες υπό βροχή 6, 7, 37 

Απασχολούμενοι με θόρυβο 20 

Συνοδοί 

Απορριμματοφόρου 

Βασικές εργασίες 1, 4, 5, 6, 18, 21, 22, 27, 
29, 34, 42 

Εργασίες υπαίθρου τους θερι-
νούς μήνες 

2, 16 

Εργασίες υπό βροχή 6, 7, 37 

Απασχολούμενοι με θόρυβο 20 

Επόπτης 

(Επιστάτης) 

Επίβλεψη εργατών καθαριότη-
τας 

3, 4, 5, 7, 27, 34, 42 

Οδηγοί 

απορριμματοφόρων 

Βασικές εργασίες 4, 5, 21, 29, 34, 42 

Χειριστής 

Μηχανημάτων 

Σάρωθρο 4, 5, 27, 34, 42 

Πλυστικό 4, 5, 27, 34, 42 

Μπουλντόζα 4, 5, 27, 34, 42 

Τσάπα-Φορτωτής 4, 5, 27, 34, 42 

Απασχολούμενοι με θόρυβο 20 

Οδηγοί 

φορτηγών 

Βασικές εργασίες 4, 5, 21, 29, 34, 42 

 Καθαρισμός και απολύμανση 
κάδων 

1, 3, 9, 17, 23, 28, 29, 31, 
34, 37 

 Απασχολούμενοι με χημικές ου-
σίες 

3, 9, 17, 22, 23, 30, 31  

 Απασχολούμενοι με διαλογή, ε-
πεξεργασία, μεταφόρτωση, κα-
ταστροφή και υγειονομική 
ταφή απορριμμάτων 

3, 4, 5, 6, 17, 22, 29, 31 

Αμαξοστάσιο Εργάτης 

μηχανουργείου 

Χειρισμός εργαλειομηχανών 3, 4, 5, 17, 29, 34 





(Συντήρηση 

οχημάτων) 

 Απασχολούμενοι με βαφή οχη-
μάτων 

3, 9, 17, 23, 30, 31 

 Απασχολούμενοι στον καθαρι-
σμό απορριμματοφόρων οχη-
μάτων, αυτοκινήτων 

3, 6, 13, 17, 21, 22, 30, 
31, 37 

Μηχανικοί 

οχημάτων 

Εργασίες συνεργείου 3, 4, 5, 18, 21, 31, 34, 42 

Απασχολούμενοι σε εργασίες ύ-
ψους 

1, 29, 40, 41 

Απασχολούμενοι με χημικές ου-
σίες 

3, 9, 17, 22, 23, 30, 31 

Απασχολούμενοι με οξυγονο-
κολλήσεις-συγκολλήσεις 

1, 3, 12, 17, 23, 24, 29, 33 

Απασχολούμενοι σε χώρους με 
θόρυβο 

20 

Ηλεκτρολόγος 

οχημάτων 

 4, 5, 28, 34, 42 

Πράσινο Κηπουροί Βασικές εργασίες 4, 5, 6, 18, 22, 28, 29, 31, 
34, 39, 42 

Απασχολούμενοι σε εργασίες ύ-
ψους 

1, 29, 40, 41 

Απασχολούμενοι με χειρισμό 
βενζινοπρίονου-κουρευτικών 
μηχανών 

4, 5, 17, 19, 22, 29, 34, 42 

Απασχολούμενοι με ψεκασμό 2, 3, 9, 17, 20, 22, 23, 27, 
30, 34, 37, 42 

Εργασίες υπαίθρου τους θερι-
νούς μήνες 

2, 16 

Εργασίες υπό βροχή 6, 7, 37 

Απασχολούμενοι σε χώρους με 
θόρυβο 

20 

Εργάτης πρασίνου  4, 5, 6, 18, 22, 28, 29, 31, 
34, 39, 42 

Γεωπόνοι 

Δασολόγος 

Επίβλεψη 1, 34, 37, 42 

Δημοτικά 

κτίρια 

Σχολεία 

 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων 14, 21, 27, 30, 35, 37 

Καθαρισμός εξωτερικών χώρων 2, 4, 5, 6, 7, 21, 28, 30, 
35, 37 

Απασχολούμενοι με χημικές ου-
σίες 

3, 9, 17, 22, 23, 30, 31  

Απασχολούμενοι στα αφοδευ-
τήρια 

3, 13, 17, 22, 30, 31, 37 

Σχολικός 

φύλακας 

Βασικές εργασίες 2, 5, 6, 34, 42 

Προσωπικό 

μαγειρείων 

Βασικές εργασίες 13, 30, 35 

Οικοδομικά Ξυλουργοί Βασικές εργασίες 2, 4, 5, 17, 20, 21, 27, 29, 
34, 42 

 Απασχολούμενοι σε  οικοδομι-
κές εργασίες 

1, 4, 5, 21, 29, 34, 39, 42 

 Τεχνίτες και Εργάτες τοποθέτη-
σης πλακιδίων, μαρμάρων, 
πλακών πεζοδρομίων 

1, 4, 5, 8, 29, 34, 39 





 Απασχολούμενοι με οξυγονο-
κολλήσεις-συγκολλήσεις 

1, 3, 12, 17, 23, 24, 29, 33 

 Απασχολούμενοι σε εργασίες ύ-
ψους 

1, 29, 40, 41 

 Ασφαλτόστρωση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 20, 
22, 28, 29, 34, 37, 42 

 Απασχολούμενοι με μεταλλικές 
κατασκευές-συγκολλήσεις 

1, 3, 4, 5, 12, 15, 17, 23, 
24, 25, 28, 29, 33, 34, 42 

 Απασχολούμενοι σε χώρους με 
θόρυβο 

20 

Χειριστές 

μηχανημάτων 

Απασχολούμενοι στη σήμανση 
οδών 

7, 28, 29, 34, 42 

Χειρισμός μπουλντόζας 1, 3, 4, 5, 7, 27, 34, 37, 42 

Χειρισμός τσάπας/φορτωτή 1, 3, 4, 5, 7, 27, 34, 37, 42 

Απασχολούμενοι σε χώρους με 
θόρυβο 

20 

Τεχνικές 

Υπηρεσίες 

Επιβλέποντες 

Μηχανικοί 

Επίβλεψη εκτέλεσης  έργων 1, 16, 27, 34, 42 

  Απασχολούμενοι με ελαιοχρω-
ματισμό 

1, 3, 9, 17, 22, 27, 30, 34, 
39 

 Ψυκτικός Βασικές εργασίες 4, 5, 16, 28, 29, 30, 34, 42 

 Υδραυλικός Βασικές εργασίες 4, 5, 16, 28, 30, 31, 34, 
39, 42 

 Ηλεκτρολόγοι εγκατα-
στάσεων 

Βασικές εργασίες 1, 7, 12, 20, 24, 29, 32, 
36, 42, 43 

  Απασχολούμενοι σε εργασίες ύ-
ψους 

1, 29, 40, 41 

 Απασχολούμενοι στην 
αποχέτευση-ύδρευση 

Βασικές εργασίες 4, 5, 6, 16, 21, 27, 30, 31, 
37, 39 

Υγειονομικές 

υπηρεσίες 

Νοσηλευτικό προσω-
πικό 

Βασικές εργασίες 10, 11, 21, 26, 30, 38 

 Επόπτες δημόσιας υ-
γείας 

Βασικές εργασίες 10, 11, 21, 26, 30 

Διάφορα Πολιτική προστασία  1, 3, 12, 16, 23, 25, 29, 
37, 41, 42 

 Απασχολούμενοι σε έ-
κτακτα περιστατικά-πυ-
ρασφάλεια 

 1, 3, 16, 23, 25, 29, 41 

 Μάγειρας και Βοηθός 
μάγειρα 

 10, 13, 30, 35 

 Τραπεζοκόμος  30, 35 

 Φύλακας  2, 5, 6, 34, 42 

 Κλητήρας-Οδηγός  2, 12, 29, 39 

 

α) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός 

ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 

4 του ν. 3850/2010. 





Από 01.11.2019 η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου αναρτάται υποχρεωτικά στο Ολοκληρωμένο Πληρο-

φοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και επικαιροποιείται από τον υπεύθυνο στους 

OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010. Εάν από τη γραπτή εκτί-

μηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων 

μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους. 

β) Η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους που υπάγονται στους ανωτέρω 

κλάδους/ειδικότητες και εκτελούν τις σχετικές εργασίες είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Εάν εργαζόμενος απα-

σχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας, λαμβάνει τα αντίστοιχα 

μέσα. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς δια-

φύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. 

 

Γ) Πρότυπα με βάση το είδος των ΜΑΠ 

Γάντια προστασίας 
ΕΝ 420 
Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για τα γάντια. Συγκεκριμένα: 

• Τον καθορισμό των μεγεθών 

• Την απτική ικανότητα (επίπεδα 1-5) 

• Τις ελάχιστες απαιτήσεις του δέρματος (pH, περιεκτικότητα σε Cr VI, απορρόφηση υδρατμών) 

• Tα εικονόσημα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποίους κίνδυνους (μηχανικοί, θερμότητα, ψύ-

χος, χημικές ουσίες) προστατεύουν τα γάντια 

ΕΝ 388 
Προσδιορίζει τις μηχανικές αντοχές.: 

• Την αντοχή στην τριβή (0-4) 

• Την αντοχή στην κοπή με λεπίδα (0-5) 

• Την αντοχή στη διάσχιση (0-4) 

• Την αντοχή στη διάτρηση (0-4) 

Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους 4 αριθμούς των επιπέδων των μηχανικών αντοχών 
ΕΝ 407 
Προσδιορίζει την προστασία από τη θερμότητα. Συγκεκριμένα: 

• Την συμπεριφορά στην καύση (0-4) 

• Την αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες (0-4) 

• Την αντοχή στην θερμότητα με αγωγή (0-4) 

• Την αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα(0-4) 

• Την αντοχή σε μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μέταλλου (0-4) 

• Την αντοχή σε μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου(0-4) 

Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους έξι αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων, επιπλέον από 
αυτό της προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, που είναι υποχρεωτικό για όλα τα γάντια. 
ΕΝ 511 
Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριμένα: 

• Την αντοχή σε ψύχος με αγωγή (0-4) 

• Την αντοχή στην επαφή με ψυχρές επιφάνειες (0-4) 

• Την αδιαβροχία (Αν υπάρχει 1) 

Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους τρεις αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων. 
ΕΝ 374 
Προσδιορίζει την προστασία από τις χημικές ουσίες ή και τους μικροοργανισμούς. 
Προβλέπει τη σήμανση με τα σχετικά εικονόσημα. Είναι απαραίτητη η μελέτη των οδηγιών του κατασκευαστή σχε-
τικά με τις χημικές ουσίες από τις οποίες προστατεύει. 
ΕΝ 12477 





Προδιαγράφει τα γάντια συγκολλητών τα οποία τα ταξινομεί σε: 
• Τύπου Α για εργασίες με απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές 

• Τύπου Β για εργασίες με απαιτήσεις σε απτική ικανότητα 

Και προσδιορίζει τις μηχανικές και θερμικές αντοχές κατά τα πρότυπα ΕΝ 420 και ΕΝ 407 
ΕΝ 659 
Προδιαγράφει τα γάντια για πυροσβέστες και προσδιορίζει τις μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές κατά τα πρό-
τυπα ΕΝ 420, ΕΝ 407 και ΕΝ 374. 
Σημείωση: Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο x, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε. 

Μέσα προστασίας της κεφαλής 

ΕΝ 397 
Προδιαγράφει τις βασικές απαιτήσεις για τα κράνη βιομηχανικής χρήσης. Οι επιπλέον απαιτήσεις προβλέπονται με 
τη σήμανση ως εξής  

• 440 vac : Διηλεκτρική αντοχή 

• MM : Αντοχή σε λειωμένα μέταλλα 

• LD : Αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση 

• -20 : Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες 

Γυαλιά προστασίας 

ΕΝ 165 
Ταξινομεί τα μέσα προστασίας των ματιών σε: 

• Γυαλιά με βραχίονες 

• Γυαλιά τύπου μάσκας 

• Ασπίδια 

• Ειδικές προσωπίδες 

ΕΝ 166 
Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις και προσδιορίζει τη σήμανση τόσο στους οπτικούς δίσκους όσο και στο σκελετό. 
Συγκεκριμένα: 
Οι οπτικοί δίσκοι έχουν σήμανση για:  
Τον κωδικό και το βαθμό σκίασης που έχουν τη μορφή Χ-Ψ, εφόσον έχουν φίλτρο. 
Το Χ είναι κωδικός και συμβολίζει το φάσμα της ακτινοβολίας από το οποίο προστατεύει, ως εξής: 

• 2 Υπεριώδη με αλλοίωση της αίσθησης του χρώματος 

• 3 Υπεριώδη χωρίς αλλοίωση του χρώματος 

• 4 Υπέρυθρη 

• 5 Ηλιακή ακτινοβολία 

• 6 Ηλιακή συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος 

• Το Υ συμβολίζει το βαθμό σκίασης που υποδηλώνει τη βαθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας και κυμαίνεται 

από 1,2 έως 14 Τα γυαλιά που προορίζονται για προστασία από συγκολλήσεις δεν έχουν σύμβολο Χ, αλλά 

μόνο Υ. 

Την οπτική κλάση με τους αριθμούς 1 (κατάλληλα για συνεχή χρήση) 2 και 3 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης). 
Τη μηχανική αντοχή με τα σύμβολα S (μικρότερη), F, B, A (η μεγαλύτερη δυνατή) 
Και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που συμβολίζονται: 

• Ν η προστασία από θάμβωση 

• Κ η αντοχή σε τριβή 

Ο σκελετός έχει σήμανση με: 
Το πεδίο χρήσης, που είναι κωδικοί οι οποίοι συμβολίζουν την προστασία από: 

• 3 Υγρές ουσίες 

• 4 Χονδρόκοκη σκόνη 

• 5 Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη 

• 8 Ηλεκτρικό τόξο 

• 9 Τηγμένα μέταλλα και θερμά υγρά 

Τη μηχανική αντοχή με τα σύμβολα S, F, B, A. 
ΕΝ 167 
Προσδιορίζει τις μεθόδους των οπτικών δοκιμών 





ΕΝ 168 
Προσδιορίζει τις μεθόδους των μη οπτικών δοκιμών 
ΕΝ 169 & 175 
Εξειδικεύει τα μέσα προστασίας για εργασίες συγκολλήσεων 
ΕΝ 172 
Εξειδικεύει τα μέσα προστασίας για την ηλιακή ακτινοβολία 

Προστασία της αναπνοής 

ΕΝ 133 
Ταξινομεί τα μέσα προστασίας της αναπνοής σε: 

• Συσκευές που αποκλείουν το χρήστη από το περιβάλλον 

• Συσκευές με φίλτρα που καθαρίζουν τον αναπνεόμενο αέρα 

Με βασικό κριτήριο την περιεκτικότητα του αέρα περιβάλλοντος σε οξυγόνο σε ελάχιστο ποσοστό 18%. 
ΕΝ 136 
Προδιαγράφει τις προσωπίδες (μάσκες) ολοκλήρου προσώπου) 
ΕΝ 140 
Προδιαγράφει τις προσωπίδες (μάσκες) ημίσεως προσώπου 
ΕΝ 143 
Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από σωματίδια για τις προσωπίδες ολοκλήρου ή ημίσεως προσώπου 
ΕΝ 12083 
Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από αέρια ή/και σύνθετα για τις προσωπίδες ολοκλήρου ή ημίσεως προσώπου 
ΕΝ 149 
Προδιαγράφει τις φιλτρόμασκες (ενιαίο σύστημα προσωπίδας και φίλτρων) για σωματίδια 
ΕΝ 405 
Προδιαγράφει τις φιλτρόμασκες για αέρια ή/ και σωματίδια 
Τα φίλτρα και τα οποία προστατεύουν από τα σωματίδια (με μηχανική κατακράτηση) και από τα αέρια (με χημική 
εξουδετέρωση) έχουν σήμανση με ψηφίο (Α, Β, Ε, Κ, Ρ), αριθμό (1, 2, 3) και χρωματικό κώδικα ως εξής: 
Ψηφία συμβολίζουν την κατηγορία του ρύπου από τον οποίο προστατεύει 

• Α Έναντι οργανικών αερίων και ατμών Καφέ 

• Β Έναντι ανόργανων αερίων και ατμών Γκρί 

• Ε Έναντι HCl, Η2S Κίτρινο 

• Κ Έναντι Αμμωνίας Πράσινο 

• P Έναντι σωματιδίων Λευκό 

Αριθμός  
1. Για Προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζεται κυρίως για μάσκες ημίσεως προσώπου 

2. Για Προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται κυρίως για μάσκες ολοκλήρου προσώπου  

3. Για Προστασία σε μεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται για διατάξεις με μηχανική υποβοήθηση  

Οι Φιλτρόμασκες ακολουθούν την ίδια σήμανση και χρωματικό κώδικα με τα φίλτρα και επιπλέον φέρουν το σύμ-
βολο FF (Fitltering Facepiece). 

Μέσα προστασίας της ακοής 

ΕΝ 352-1 
Προδιαγράφει τις ωτασπίδες  
ΕΝ 352-2 
Προδιαγράφει τα ωτοβύσματα  
ΕΝ 352-3 
Προδιαγράφει τις ωτασπίδες επί κράνους  
ΕΝ 352-4 
Προδιαγράφει τις ωτασπίδες με αυτόματη απομείωση  
ΕΝ 458 
Συνιστά τις μεθόδους επιλογής και χρήσης των μέσων προστασίας της ακοής  
Στο πληροφοριακό σημείωμα που συνοδεύει κάθε μέσον προστασίας της ακοής υπάρχουν: 

• Το διάγραμμα απομείωσης του ακουομένου ήχου ανά οκτάβα σε dB 

• Οι απομειώσεις (σε dB) με τα σύμβολα 

L (χαμηλές συχνότητες) 

M (μέσες συχνότητες) 





H (υψηλές συχνότητες) 

SNR (μέση απομείωση) 

Μέσα προστασίας ποδιών 

ΕΝ ISO 39045 
Προδιαγράφει τα υποδήματα ασφαλείας, που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 200J 
ΕΝ ISO 39046 
Προδιαγράφει τα υποδήματα προστασίας που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 100J 
ΕΝ ISO 39046 
Προδιαγράφει τα υποδήματα εργασίας που δεν φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης. 
ΕΝ ISO 39044 
Προδιαγράφει τις μεθόδους δοκιμών για τα υποδήματα. 
Ταξινομούνται ως προς τον τύπο, ανάλογα με το ύψος τους, ως εξής: 

• Α σκαρπίνι 

• Β Ημιάρβυλο 

• C Μπότα 

• D Υψηλή μπότα 

• E Σκάφανδρο. 

Ταξινομούνται ως προς την κατηγορία τους, ανάλογα με το υλικό κατασκευής 
• Ι από δέρμα 

• ΙΙ από συνθετικό υλικό. 

Η σήμανση δίνει πληροφορίες για τις επιπρόσθετες ιδιότητες ως εξής: 

Ολόκληρο το υπόδημα 

Ρ προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
Ηλεκτρικές ιδιότητες 
C Αγώγιμο υπόδημα 
A Αντιστατικό υπόδημα 
I Ηλεκτρικά μονωμένο υπόδημα 
Αντοχή σε ανεπιθύμητα περιβάλλοντα 
HI Μόνωση της σόλας έναντι θερμότητας 
CL Μόνωση της σόλας έναντι ψύχους 
E Απορρόφηση δονήσεων στο τακούνι 
WR Αδιαβροχία 
M προστασία του μεταταρσίου 
ΑΝ προστασία των σφυρών 
Άνω μέρος (φόντι) 
WRU διαπέραση νερού και απορρόφηση υδρατμών 
Κατασκευή 
CR Αντίσταση στην κοπή 
Εξωτερική σόλα 
HRO αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες 
Ομαδοποίηση ιδιοτήτων 
Οι ιδιότητες ομαδοποιούνται και προσδιορίζονται με τις παρακάτω σημάνσεις: 

Υποδήματα Ασφαλείας 

SB Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΝ 90345 (αβλάβεια, άνεση, σταθερότητα και αντοχή δακτύλων σε 
κρούση 200 J) 
S1 SB και επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων 
S2 S1 και αδιάβροχο φόντι 
S3 S2 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 
S4 Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι 
S5 S4 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 

Υποδήματα προστασίας 

PB Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΝ 90346 (αβλάβεια, άνεση, σταθερότητα και αντοχή δακτύλων σε 
κρούση 100 J) 





P1 ΡB και επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων 
P2 Ρ1 και αδιάβροχο φόντιP3 Ρ2 και προστατευτικό σόλας ένα 
ι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 
P4 Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι 
P5 Ρ4 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 

Υποδήματα εργασίας 

O1 κλειστή φτέρνα, αντιστατικό, τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων και προστατευτικό σόλας 
02 Ο1 και αδιάβροχο φόντι 
03 Ο2 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 
04 Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι 
05 Ο4 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις 

Μέσα προστασίας για εργασίες σε ύψος 

ΕΝ 361 
Προδιαγράφουν τις ολόσωμες εξαρτύσεις 

ΕΝ 353 
Προδιαγράφουν τους ανακόπτες πτώσης σε εύκαμπτο οδηγό (Μέρος 1) ή σε σταθερό οδηγό (Μέρος 2) 

ΕΝ 360 
Προδιαγράφουν τους ανακόπτες πτώσης επανατυλισσόμενου τύπου 

ΕΝ 355 
Προδιαγράφουν τους αποσβεστήρες ενέργειας  

ΕΝ 358 
Προδιαγράφουν τις ζώνες συγκράτησης σε θέση εργασίας  

ΕΝ 354 
Προδιαγράφουν τα σχοινιά για σε θέση εργασίας  

ΕΝ 362 
Προδιαγράφουν τους συνδέσμους για τη σύνδεση των επιμέρους μέσων.  

ΕΝ 364 
Προδιαγράφουν τις μεθόδους δοκιμών για τα μέσα προστασίας από πτώσεις  

Στολές προστασίας 

ΕΝ 340 
Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία. Συγκεκριμένα: 

• Τον καθορισμό των μεγεθών 

• Τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής 

• τα εικονόσημα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποιούς κίνδυνους (μηχανικοί, θερμότητα, ψύ-

χος, χημικές ουσίες) προστατεύουν 

ΕΝ 342 
Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριμένα: 

• Τη μόνωση έναντι ψύχους με συντελεστή 

• Τη διαπερατότητα του αέρα (1-3) 

• Την αδιαβροχία (1-2) 

• Τη Διαπνοή (προαιρετικά) 

Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο τους αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων. 
ΕΝ 343 
Προδιαγράφει τα αδιάβροχα. Συγκεκριμένα 

• Την Αδιαβροχία (0-3) 

• Τη Διαπνοή (0-35) 

• Την αντοχή στη διάσχιση (0-4) 

• Την αντοχή στη διάτρηση (0-4) 

 Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους 2 αντίστοιχους αριθμούς 
ΕΝ 531 
Προσδιορίζει την προστασία από τη θερμότητα. 
Κωδικοποιεί την προστασία με κωδικούς και επίπεδα. Συγκεκριμένα: 

• A την εξάπλωση φλόγας (0-4) 





• B την αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες (0-4) 

• C ην αντοχή στη μεταδιδόμενη θερμότητα (επίπεδα 1-5) 

• D Την αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα(επίπεδα 1-4) 

• E Την αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγμένου αλουμινίου (1-3) 

• E Την αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγμένου σιδήρου (1-3) 

Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους κωδικούς με τα επίπεδα. 
ΕΝ 368 
Προσδιορίζει την προστασία από τις χημικές ουσίες. Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τη κωδι-
κοποίηση της προστασίας ως εξής: 

• 2 Προστασία από αέρια 

• 3 Προστασία από εμβάπτιση σε υγρά 

• 4 Προστασία από αερολύματα (sprays), 

• 5 Προστασία από στερεά σωματίδια 

• 6 Προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών εφόσον προστατεύουν από το στατικό ηλεκτρισμό φέρουν και 

το παρακάτω εικονόσημο 

ΕΝ 470 
Προδιαγράφει την ενδυμασία συγκολλητών και προβλέπει το παρακάτω εικονόσημο 
ΕΝ 471 
Προδιαγράφει την προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας Προβλέπει το παρακάτω εικονόσημο και δύο 
αριθμούς που απεικονίζουν: Την επιφάνεια του αντανακλαστικού υλικού (1-3) Το συντελεστή αντανάκλασης (1-2) 

 

ΓANTIA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (Από χοιρινό δέρμα) 
Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, 
εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm  
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο χοιρινό δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος 
από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης 
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)  
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή 
σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, συνεργεία 
αυτοκινήτων. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm 
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύ-
φασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα  
Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-2-2 εικονόσημο 
προστασίας από μηχανικούς κινδύνους   
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 
Πρότυπα: ΕΝ 374. 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

και μικροοργανισμούς 





(Διευκρίνιση: Εναλλακτικά, αντί για ΕΝ 374, εφόσον υπάρχει το πρότυπο ΕΝ-374-2 επίπεδο 2 καλύπτεται η απαίτηση 
για προστασία από μικροοργανισμούς) 
 
4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους 
στην καθαριότητα και για ψεκασμούς) 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 εκ., πάχος: 0,5 mm., 
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 
(Διευκρίνιση: Εναλλακτικά, αντί για ΕΝ 374, εφόσον υπάρχει το πρότυπο ΕΝ-374-2 επίπεδο 2 καλύπτεται η απαίτηση 
για προστασία από μικροοργανισμούς) 
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, Εικονόσημα 
προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
 
5 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέ-
χουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύ-
νους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 
 
6 ΓΑΝΤΙΑ OVERGLOVE (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. Χρησιμοποιείται πάνω από τα μονωτικά γάντια ηλεκτρολόγων. Για όλες 
τις κατηγορίες μονωτικών γαντιών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Κατασκευή από δέρμα μόσχου, με επικάλυψη σιλικόνης (αδιάβροχο). Μαν-
σέτα 15cm από κρούτα μόσχου. Κλείσιμο με Velcro.  
Πρότυπο: ΕΝ 388, ΕΝ 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών, 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 
Σήμανση:  CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύ-
νους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 1 
 
7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπο: ΕΝ 60903 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, 00 (Προστασία μέχρι 1000V), RC (αυξημένη μη-
χανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος και μήνας 
κατασκευής., Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 
 
8 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε απορριμμα-
τοφόρα, οδοκαθαριστές, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση βροχής)  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35-40cm πάχος 1 mm, Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθι-
δρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διά-
σχιση), 1 (διάτρηση),  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374 
(Διευκρίνιση: Εναλλακτικά, αντί για ΕΝ 374, εφόσον υπάρχει το πρότυπο ΕΝ-374-2 επίπεδο 2 καλύπτεται η απαίτηση 
για προστασία από μικροοργανισμούς) 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύ-
νους και οι κωδικοί 3,1,2,1,  Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

 

 





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΝ 

 
1 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των 
συγκολλήσεων.  Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι 
(ασπίδιο). 
Υλικό κατασκευής: fiberglass 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα 
με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14. 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1- 9 έως 14. 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169. 
 
2 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς 
κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής ο-
πτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β,  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ, 
Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά:  κατηγορία 9 
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού, 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β 
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4 
Σήμανση:  στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 
Πρότυπα: ΕΝ-166. 
 
3 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από 
για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι 
οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς,  
ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, 
οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιώ 
Πρότυπα: EN 166 1F-AS,AF 
Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με αντιθαμβωτική επένδυση, με 
αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, 
μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμ-
βωτική επένδυση και ρυθμιζόμενου βραχίονα κατά μήκος. 

▪ Ελαφριά γυαλιά προστασίας με πολυκαρβονικούς φακούς 
▪ Να διαθέτουν ενσωματωμένη πλαϊνή προστασία, για μέγιστη προφύλαξη 
▪ Να μπορούν να φορεθούν πάνω από διορθωτικά γυαλιά όρασης 
▪ Η επίστρωση του φακού να παρέχει αντιχαρακτική προστασία 

 
4 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές  Οπτική κλάση: κατηγορία 1 
(κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6 
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5.  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέρ-
γειας) 





Σήμανση (στους βραχίονες): CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K 
Πρότυπα: ΕΝ-166 
5 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: Για εργασίες τεχνικών έργων και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Για προστασία της κεφαλής των ερ-

γαζομένων στις εργασίες πρασίνου (κλαδέματα), σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επί-
πεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Να μπορούν να προσαρμοστούν επάνω προσωπίδες. Για 
να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο:  

• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.  
• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.  
• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται  
• Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα 
Πρότυπο: ΕΝ 397 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
 
6 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, 
γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (ορ-
γανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς, διατεθειμένα υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προ-
μηθευτή, από τον οποίο ο Δήμος θα προμηθεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
CE,  Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου 
Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΠΝΟΗΣ 
 
1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
Η σήμανση FFP3 δηλώνει ότι η μάσκα παρέχει προστασία από τοξικά στερεά και υγρά σωματίδια (αεροσόλ) σε συ-
γκεντρώσεις έως 50xOEL. 
Προστατεύει από ανθρακικό ασβέστιο, καολινίτη, τσιμέντο, κυτταρίνη, θείο, βαμβάκι, αλεύρι, άνθρακα, σιδηρούχα 
μέταλλα, σκληρό ξύλο, υαλοΐνες, πλαστικά, φυτικά έλαια και πετρελαιοειδή, χαλαζία, χαλκό, αλουμίνιο, βακτήρια, 
μύκητες και μυκοβακτηρίδια φυματίωσης (ΤΒ), χρώμιο, μαγγάνιο, νικέλιο, πλατίνα, στρυχνίνη, μεταλλική σκόνη και 
καπνό, ιούς και ένζυμα. 
Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες υφαντουργίας, χειροτεχνίας και μεταλλουργίας, σε ανθρακωρυχεία, στις υπόγειες 
κατασκευές, στην επεξεργασία ξύλου, στην συγκόλληση, στην τήξη, στην κοπή μετάλλων, σε νοσοκομεία, εργαστήρια 
και ιατρικούς ελέγχους καθώς και στην φαρμακοβιομηχανία, στην επεξεργασία τοξικών αποβλήτων και στην κατα-
σκευή μπαταριών (Ni-Cad, νικελίου-καδμίου). 
NR: μίας χρήσης, προτεινόμενη χρήση έως 8 ώρες. 
D: δολομίτης. Οι μάσκες μίας χρήσης μισού προσώπου SUP AIR με έλεγχο D έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Επιτυγχάνουν και στον προαιρετικό έλεγχο φραξίματος Dolomite (D) του Προτύπου EN149: 2001 για πιο ά-
νετη αναπνοή. 

• Χωρίς μέταλλο. Αποφεύγεται η επαφή του δέρματος με μέταλλο. 
• Περιμετρικός σχεδιασμός που επιτρέπει την χρήση γυαλιών ή goggles και μειώνει το θόλωμα. 
• Με προσχηματισμένο ‘μαξιλαράκι’ μύτης και υλικό μαλακού αφρού για την μύτη που διασφαλίζουν σχήμα 

ανάλογα με τον χρήστη και αυξάνουν την άνεσή του. 
• Με εσωτερική στρώση από μαλακό πολυπροπυλένιο (PP) που παρέχει πιο απαλή επαφή με το πρόσωπο. 
• Με συνεχόμενο ιμάντα κεφαλής που προσαρμόζεται με το κούμπωμά του, το οποίο επιτρέπει το κρέμασμα 

της μάσκας από το λαιμό όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα CE και EN 149 + A1:2009. 
 
2 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες 





Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 
1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων)  με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Συσκευασία: 20-30 τεμ. 
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, 
κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 
 
3 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμματοφόρα, σε καθα-
ριότητα, νεκροταφεία, βαφές.    
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και 
πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/α-
τμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια 
εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων) 
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό. 
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κα-
τασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίη-
σης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)  
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141 για τα φίλτρα. 
 
4 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Χειρουργική) 
Χειρουργική μάσκα με λάστιχο σε συσκευασία των 50τμχ. 
Υποαλλεργική, 3 φύλλων, άνετη στην αναπνοή, να μην περιέχει fiberglass, >95% B.F.Ε 
Με μικρό επιρρήνειο έλασμα και ενδιάμεσο αντιβακτηριδιακό φίλτρο. 
 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 
1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ) 
Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμε-
νους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζό-
ντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 
Υλικό κατασκευής : βαμβάκι (15 %) και πολυεστέρας (85 %) 
Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
Τα καλοκαιρινά γιλέκα θα είναι διάτρητα προκειμένου για περισσότερο αερισμό τους ιδιαίτερα μήνες με υψηλές 
θερμοκρασίες. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – 
συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες  
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471. 
 
2 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΛΟΣΩΜΗ) 
Πεδίο εφαρμογής: Σε όλους τους εργαζόμενους στη συντήρηση οχημάτων, εργάτες μηχανουργείου, βασικές εργασίες 
συνεργείου, απασχολούμενοι με τον ψεκασμό κ.λπ. . 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι ολόσωμη, με σύνθεση από βαμβάκι (100 %), με λάστιχο στην περιοχή της μέσης, 
πλαϊνές τσέπες, τσέπη πίσω και πάνω εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Το χρώμα 
της θα είναι θα είναι επιλογή της Διεύθυνσης. 
Η φόρμα θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο Δήμου εμπρός και πίσω από μελάνη νερού (μεταξοτυπία) και όχι θερμο-
μεταφερόμενο. 
Σήμανση: CE 
Πρότυπο: EN 340. 
 
3 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΙΡΑΝΤΑ) 
Πεδίο εφαρμογής: Σε όλους τους εργαζόμενους στη συντήρηση οχημάτων, εργάτες μηχανουργείου, βασικές εργασίες 
συνεργείου, απασχολούμενοι με τον ψεκασμό κ.λπ. . 





Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι ολόσωμη, με σύνθεση από βαμβάκι (100 %), με λάστιχο στην περιοχή της μέσης, 
πλαϊνές τσέπες, τσέπη πίσω και πάνω εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Το χρώμα 
της θα είναι θα είναι επιλογή της Διεύθυνσης. 
Η φόρμα θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο Δήμου εμπρός και πίσω από μελάνη νερού (μεταξοτυπία) και όχι θερμο-
μεταφερόμενο. 
Σήμανση: CE 
Πρότυπο: EN 340. 
 
4 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ (με τσέπη) 
Πεδίο χρήσης: Για απασχολούμενους με τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με τυπωμένο το λογότυπο Δήμου εμπρός 
και πίσω από μελάνη νερού (μεταξοτυπία) και όχι θερμομεταφερόμενο. 
Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 
 
5 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Για το νοσηλευτικό προσωπικό, και επόπτες δημόσιας υγείας. 
Χρώματος λευκού με τυπωμένο το λογότυπο Δήμου εμπρός και πίσω από μελάνη νερού (μεταξοτυπία) και όχι θερ-
μομεταφερόμενο). 
 
6 ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ 
Πεδίο εφαρμογής: Απασχολούμενοι σε εργασίες ύψους 
Χαρακτηριστικά: Συσκευή συστήματος περιέλιξης από πτώση, μήκους 2,5 m κατ' ανώτατο όριο. Πολύ ελαφρύς, με 
συνθετικό προστατευτικό κέλυφος. Πλάτος 50 mm, Μέγιστο φορτίο 136 Kg, Βάρος ανακόπτη 1,5 Kg περίπου. 
Σήμανση: CE 
Πρότυπα: EN 360:2002 
Περιγραφή: Επανατυλισσόμενος ανακόπτης πτώσης με μεταλλικό καραμπίνερ και μεταλλικό άγκιστρο. Mονός επα-
νατυλισσόμενος ανακόπτης, περιστρεφόμενο σημείο αγκύρωσης. Ανθεκτικό περίβλημα σε χτυπήματα, αυτόματος 
ανακόπτης ταχείας ενεργοποίησης. Απορροφητής ενέργειας με δείκτη πτώσης. 
 
7 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ιμάντας ασφαλείας. 
Χρήση για απορρόφηση πτώσεων 
Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση 
Με πιστοποιητικό του κατασκευαστή 
Ισχυρής στατικής αντοχής 
Πρότυπα: EN 355:2002 
Σήμανση: CE 
 
8 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
Για εργάτες και τεχνίτες τμήματος μικροέργων. 
Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασμένες εσωτερικά από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, ε-
ξωτερικά από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο, να συνδέ-
ονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με αυτοσύνδετες ταινίες Velcro. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, 
Πρότυπα: ΕΝ-397 (κράνος), ΕΝ-166 (ασπίδιο) 
 
9 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους απασχολού-
μενους με τις βαφές  
Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημι-
κών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 
Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα 
υγρών ουσιών. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικο-
νόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών   
Πρότυπα: ΕΝ-340,  ΕΝ-463 (ΕΝ-368) 
 

 





ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 
1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους 
Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, 
άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανι-
κής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 
 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β (=ημιάρβυλο) 1 (=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που 
να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων, με κλειστή φτέρνα, τακούνι απορ-
ρόφησης μηχανικής ενέργειας και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S5, στη σόλα oil resistant 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 
 
3 ΑΡΒΥΛΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους σε συνεργεία ηλεκτρολογικών εργασιών 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β (=ημιάρβυλο) 1 (=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που 
να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλει-
στή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολι-
σθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή 
διηλεκτρικής αντοχής 5kV.   
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3, στη σόλα oil resistant 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 
 
4 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΣΑΜΠΟ 
Πεδίο εφαρμογής : Στους εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνθετικά σαμπό κατάλληλα για εργαζόμενους σε μαγειρεία-ιατρεία, με αυστηρές προδια-
γραφές υγιεινής, 100% ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, χωρίς ραφές, να μπορούν να αποστειρωθούν μέχρι και 60 
Βαθμούς Κελσίου και να είναι ανθεκτικά στα περισσότερα χημικά. Επίσης πρέπει να είναι αντιολισθητικά ανατομικά 
και άνετα με εργονομική φόρμα, αντιβακτηριακά και αθόρυβα στο περπάτημα καθώς και UNISEX. 
 
5 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (πτώσεις ή συμπίεση). 
Άρβυλα εργασίας ελαφρού τύπου δίχως προστασία δακτύλων και πέλματος. 
Χαρακτηριστικά: Ελαφριά και ανθεκτική επαγγελματική μπότα εργασίας με σόλα διπλής πυκνότητας για προστιθέ-
μενη άνεση και αντίσταση ολίσθησης. 
Πρότυπα: EN ISO 20347:2012 
 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
Πεδίο χρήσης:  Εργασίες για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σω-
λήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα. 
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση για την καλή 
λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων. 
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κλπ). Το βάρος κάθε 
πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 
γραμμάρια το τεμάχιο. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την εργασία (μήκος ≤65 

cm,   max=25 mm. 
Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό μεταλλιόκραμα και να α-
ντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 





Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές εκρήξεις. 
 
2 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά:  ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστα-
σίας από θερμότητα 
Πρότυπα: ΕΝ-370, ΕΝ-470 
 
3 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους 
απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση: αντοχή στη 
διάτρηση: 
Οι νιτσεράδες θα είναι κατασκευασμένες από υλικό Polyester/PVC σύμφωνα με τις προβλέψεις της EN 
343:2003+A1:2007 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση (σε συνδυασμό με την EN ISO 20471:2013+A1:2016). 
Τα χιτώνια θα διαθέτουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της 
νιτσεράδας. Θα κλείνουν με φερμουάρ ή press-button ή και velkro και θα διαθέτουν τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές 
ή συνδυασμό τους. Θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες. 
Τα παντελόνια θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες και φαρδύ λάστιχο στην μέση. 
Στο πλάτη των νιτσεράδων θα υπάρχει τυπωμένο λογότυπο με το διακριτό τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. 
Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών, για αδιαβροχοποίηση-διαπνοή, CE 
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340 
 
4 ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΫ 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 
Χαρακτηριστικά: Θα είναι υφασμάτινα. Καπέλο (τύπου Baseball) από 100% βαμβακερό ύφασμα, κατ’ ελάχιστο 250 
gr/m2, πεντάφυλλο ή εξάφυλλο με σκληρό γείσο για σκίαση. Ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο με ειδικό Velcro ή με με-
ταλλική αγκράφα. Να διαθέτει τέσσερις οπές εξαερισμού. Στα παραδοτέα καπέλα στο εμπρόσθιο μέρος θα κεντηθεί 
λογότυπο με το διακριτό τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 
Σήμανση: CE 
 
5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ Τ-SHIRT 
Πεδίο εφαρμογής: Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλ-
τοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και απο-
κομιδής απορριμμάτων και επιβλέποντες με τυπωμένο λογότυπο του Δήμου Γαλατσίου εμπρός και πίσω από μελάνη 
νερού (μεταξοτυπία) και όχι θερμομεταφερόμενο. 
Χαρακτηριστικά: Να είναι με έντονο διακρινόμενο κίτρινο & πορτοκαλί χρώμα. και βάρος 185 gr. Ως υλικό κατα-
σκευής είναι προτιμότερο από υδρόφιλο βαμβάκι 100%. 
Σήμανση: CE. 

 

6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο εφαρμογής: Στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νε-
κροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίες. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 60%-65% Βαμβάκι και 40%-35% Πολυεστέρα με 
τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. 
Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. 
Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 
Σήμανση: CE. 

Πρότυπο ασφαλείας ΕΝ471, ΕΝ343  

Χρώμα Κίτρινο 

 
 





7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ) 
Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες 
νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθενται σε εξωτερικές εργασίας για προστασία από 
βροχή και ψύχος). 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μπουφάν ψύχους χρώματος πορτοκαλί ή πορτοκαλί-μπλέ ή κίτρινο τύπου αντανακλα-
στικό το οποίο θα είναι 100 % αδιάβροχο και αντιανεμικό. Θα διαθέτει αποσπώμενη κουκούλα τα μανίκια υποχρεω-
τικά αποσπώμενα 3 σε 1 καθώς και δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και σε κάθε μανίκι με φάρδος 
περίπου 0,2m. Στο εσωτερικό θα φέρει επένδυση προστασίας ψύχους ή εναλλακτικά «fleeze» για καλύτερη ποιό-
τητα. Σχεδιαστικά θα φέρει εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Το μπουφάν θα κλείνει με διπλό φερμουάρ μπροστά. 
Θα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη XS έως XXΧΧL. Στα XS & XXΧΧL νούμερα να υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης. 

Σήμανση: CE  

Πρότυπο ασφαλείας ΕΝ471, ΕΝ343  

Υλικό 100% πολυεστέρα 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης 

Χρώμα Κίτρινο 

 
8 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο εφαρμογής: Για εργαζόμενους που κάνουν χρήση μηχανημάτων με θόρυβο όπως ηλεκτροσυγκολλητές και σι-
δεράς (χρήση τροχού), τεχνίτες κήπων (βενζινοπρίονα), ξυλουργούς και οικοδόμους. 
 Πρότυπα: ΕΝ 352-Part 1 
 Χαρακτηριστικά: Aντιδρωτικές επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με το αυτί, δυνατότητα αλ-
λαγής μονωτικού υλικού, SNR>26dB, άνετη χρήση και εφαρμογή στο κεφάλι. 
 
9 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Από Πολυαιθυλένιο (CPE), με περιμετρικό λάστιχο, ανάγλυφο 
Μέγεθος περίπου 40 εκ., Συσκευασία των 50 τμχ., Μεγέθη std 
 
10 ΟΛΟΣΩΜΗ ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ 
Πεδίο εφαρμογής: στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. 
γερανός με καλαθοφόρο). 

• Ολόσωμη ζώνη 5 σημείων που διαθέτει ζώνη μέσης 
• Κρίκο πλάτης, δύο πλάγιους μέσης και δύο σημεία ανάρτησης στο στήθος 
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες μηρών 

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη εξάρτηση από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους α-
νάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης 
και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνο-
δεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες 
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους). 
Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν 
κατά την πτώση και τη σταματούν.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-361 (για εξαρτήσεις), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες), ΕΝ- 63 (ανακόπτες), ΕΝ 358 
 
11 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 

• Πρότυπο EN358 
• Σύνδεση τύπου αγκίστρου 
• Σας επιτρέπει εύκολα να προσαρμοστεί στο επιθυμητό μήκος ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με άνεση. 
• Ιμάντας μήκους 2.50m 
• Πρότυπο κατά των πτώσεων από ύψος. Συστήματα σταθεροποίησης θέσης εργασίας 
• Κατάλληλο για χρήση σε εργασίες που γίνονται από ύψος. 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                                                                           

ΘΕΩΡΗΣΗ 10-12-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 
 





ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

1. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. N. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-

γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

3. Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006). 

4. Κ.Υ.Α. 53361/02.10.2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέ-

τρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-7-

2007 (ΦΕΚ1323/Β/30.07.2007) και την ΚΥΑ 31119/19.05.2008 (ΦΕΚ 990/Β/28.05.2008) όπως αυτές ι-

σχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονο-

μικών, υπ'αριθμ.43726/07.06.2019(ΦΕΚ 2208/Β/08.06.2019). 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι 

1. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας 

2. Συγγραφή υποχρεώσεων 

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

Άρθρο 3ο 

Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Άρθρο 4ο 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της της εγγύησης 

καθορίζεται σε ποσοστό 5%επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και επιστρέφεται στο σύνολο της 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 





Άρθρο 5ο 

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. 

 

Άρθρο 6ο 

Παραλαβή ειδών & δείγματα 

1. Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των προ-

σφερόμενων ειδών των ΜΑΠ καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές της με-

λέτης, θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού δείγματα (όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016) 

μέσα σε συσκευασία ξεχωριστά το κάθε είδος, με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται 

ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με τον πίνακα του προϋπολογισμού), το τε-

χνικό φυλλάδιο προϊόντος και την δήλωση συμμόρφωσης αυτού. Τα δείγματα θα επιστρέφονται στον 

ανάδοχο, μετά το πέρας της παραλαβής των Μ.Α.Π. της προμήθειας, εφόσον λόγω της υφής ή σύνθε-

σής τους, δεν έχουν καταστραφεί κατά τη διαδικασία των ελέγχων. Τα δείγματα των υπόλοιπων δια-

γωνιζόμενων θα επιστρέφονται, μετά το πέρας των διαδικασιών του διαγωνισμού και την οριστική α-

νάδειξη του μειοδότη. 

2. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη (Μ.Α.Π.) να παραδοθούν σταδιακά στην αποθήκη του Δήμου, 

κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα. 

3. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της. 

4. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επι-

τροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση 

των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέ-

ροντα αυτού τρόπο. 

5. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται (όπου απαιτείται) να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών 

ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα χρησιμοποιήσει τα 

είδη. 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                                                                           

ΘΕΩΡΗΣΗ 10-12-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 
 

                         





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΕΤΩΝ 2020 & 2021    
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

 
      

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ              
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Συνολική 
ποσότητα 

Ενδεικτικές 
τιμές χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό 
ποσό 

  ΟΜΑΔΑ Α'  ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

1 Γάντια Δερματοπάνινα ζεύγος 3.550 30 550 70 0 0 0 4.200 2,00 8.400,00 

2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  ζεύγος 1.800 0 800 100 0 50 50 2.800 2,00 5.600,00 

3 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑ-
ΧΙΩΝ) 

συσκευασία 30 0 10 20 50 20 30 160 6,30 1.008,00 

4 Γάντια από νιτρίλιο  ζεύγος 0 10 0 0 30 0 0 40 2,10 84,00 

5 Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης ζεύγος 2 0 0 10 0 0 0 12 6,40 76,80 

6 
Εξωτερικά γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου σε συνδυασμό με 
τα μονωτικά ζεύγος 

0 4 0 0 0 0 0 4 9,40 37,60 

7 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ηλεκτρολόγου ζεύγος 0 10 0 0 0 0 0 10 6,50 65,00 

8 Γάντια μονωτικά ζεύγος 0 4 0 0 0 0 0 4 33,75 135,00 

9 Γάντια από PVC ζεύγος 0 0 0 10 0 0 0 10 2,20 22,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 15.428,40 

ΦΠΑ 3.702,82 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 19.131,22 

  ΟΜΑΔΑ Β'  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ                       

10 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης τεμάχιο 0 2 0 8 0 0 0 10 5,80 58,00 

11 Γυαλιά -μάσκα τύπου goggles  τεμάχιο 0 0 10 13 0 0 0 23 4,30 98,90 

12 Γυαλιά ανοικτού τύπου  τεμάχιο 150 0 90 10 0 0 0 250 2,30 575,00 

13 Γυαλιά κλειστού τύπου  τεμάχιο 20 0 0 18 0 0 0 38 12,50 475,00 

14 Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία ζεύγος 80 3 87 13 0 0 0 183 3,80 695,40 

15 Κράνος πλαστικό προστασίας έργων τεμάχιο 30 5 9 30 0 0 0 74 6,25 462,50 

16 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με βαλβίδα ΑΒΕΚ2 Ρ3 τεμάχιο 5 0 0 5 0 0 0 10 73,50 735,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.099,80 

ΦΠΑ 743,95 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 3.843,75 





             

  ΟΜΑΔΑ Γ'  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ                       

17 Φίλτρο μάσκα FFP3 με βαλβίδα εκπνοής τεμάχιο 600 0 800 0 80 0 0 1.480 3,70 5.476,00 

18 Μάσκα φίλτρο Ρ1 τεμάχιο 0 0 0 21 0 0 0 21 3,30 69,30 

19 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα ΑΙ Ρ3 ή ισοδύναμη τεμάχιο 0 0 0 15 0 0 0 15 25,60 384,00 

20 Μάσκα μιας χρήσης (χειρουργική) 
κουτί των 50 

τμχ. 
0 0 0 0 30 0 0 30 8,20 246,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.175,30 

ΦΠΑ 1.482,07 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 7.657,37 

  ΟΜΑΔΑ Δ'  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ                       

21 Ανακλαστικά γιλέκα (χειμερινά) τεμάχιο 0 0 0 30 0 0 0 30 3,20 96,00 

22 Ανακλαστικά γιλέκα αεριζόμενα (καλοκαιρινά) τεμάχιο 400 10 60 30 0 0 0 500 3,90 1.950,00 

23 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας με μανίκια χρωμα πράσινο (χειμε-
ρινό) τεμάχιο 

8 0 0 15   0 0 23 21,50 494,50 

24 Ολόσωμη φόρμα εργασίας χρωμα πράσινο με τιράντες 
τεμάχιο 

8 0 10 15 0 0 0 33 13,75 453,75 

25 Ρόμπα υφασμάτινη (μαγειρείου) τεμάχιο 0 0 0 0 3 0 0 3 16,55 49,65 

26 Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) τεμάχιο 0 0 0 0 4 0 0 4 20,00 80,00 

27 Ποδιά σαμαράκι τεμάχιο 0 0 0 0 6 50 0 56 11,00 616,00 

30 Ολόσωμες εξαρτήσεις - ιμάντες τεμάχιο 0 0 0 4 0 0 0 4 45,00 180,00 

31 
Επανατυλισσόμενος ανακόπτης ταχείας ενεργοποίησης αυτό-
ματος (ανακόπτης πτώσης) τεμάχιο 

0 0 1 4 0 0 0 5 120,00 600,00 

30 Αποσβεστήρες τεμάχιο 0 0 0 4 0 0 0 4 55,00 220,00 

31 Ζώνες ασφαλείας τεμάχιο 0 0 0 4 0 0 0 4 190,00 760,00 

32 Επιγονατίδες τεμάχιο 0 0 40 27 0 0 0 67 5,00 335,00 

33 Στολές προστασίας από χημικά τεμάχιο 0 0 0 15 0 0 0 15 20,00 300,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.134,90 

ΦΠΑ 1.472,38 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 7.607,28 

  ΟΜΑΔΑ Ε'  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ                       

34 Γαλότσες ασφαλείας ζεύγος 40 0 30 18 1 0 0 89 9,00 801,00 

35 Άρβυλα ασφαλειας ζεύγος 300 0 65 48 0 0 0 413 22,00 9.086,00 

36 Άρβυλα μονωτικά ζεύγος 0 9 11 0 0 0 0 20 32,00 640,00 

37 Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό (νοσηλεύτρια) ζεύγος 0 0 0 0 1 0 0 1 31,00 31,00 

38 Παπούτσια ασφαλείας κοντά ζεύγος 0 0 0 0 3 0 0 3 28,00 84,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10.642,00 

ΦΠΑ 2.554,08 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13.196,08 

  
 





  ΟΜΑΔΑ ΣΤ'  ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

39 Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων τεμάχιο 0 0 0 10 0 0 0 10 10,00 100,00 

40 Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης τεμάχιο 200 0 0 10 20 0 0 230 2,40 552,00 

41 Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης τεμάχιο 0 0 0 10 0 0 0 10 6,80 68,00 

42 Νιτσεράδες  τεμάχιο 150 0 43 0 0 0 0 193 23,40 4.516,20 

43 Καπέλα τύπου τζόκεϋ τεμάχιο 200 0 60 10 0 0 0 270 5,00 1.350,00 

44 Μπλουζάκια T-shirt τεμάχιο 300 0 52 40 0 0 0 392 5,00 1.960,00 

45 
Παντελόνι  εργασίας με ανακλαστική λωρίδα στα πατζάκια 
φωσφορούχο 

τεμάχιο 150 0 52 28 0 0 0 230 13,30 3.059,00 

46 Μπουφάν  υψηλής διακριτικότητας φωσφορούχο αδιάβροχο τεμάχιο 150 4 10 18 0 0 0 182 35,00 6.370,00 

47 
Σημαία έργων για επισήμανση κινδύνου και διαχείριση κυ-
κλοφορίας 

τεμάχιο 0 4 0 0 0 0 0 4 20,00 80,00 

48 
Ωτοβύσματα επαναχρησιμοποιούμενα με θήκη φύλαξης και 
κορδόνι 

τεμάχιο 0 10 10 13 0 0 0 33 2,00 66,00 

49 Ποδονάρια μιας χρήσης μακριά (Συσκευασία 50μ τεμαχίων) 
συσκευασία 

0 0 0 0 15 0 0 15 10,00 150,00 

50 Ζώνη ολόσωμη ασφαλείας εναεριτών πέντε σημείων τεμάχιο 0 0 1 0 0 0 0 1 153,20 153,20 

51 
Ιμάντας πρόσδεσης εναεριτών ρυθμιζόμενος (σταθεροποιη-
τής θέσης εργασίας με ιμάντα) τεμάχιο 

0 0 1 0 0 0 0 1 36,30 36,30 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.460,70 

ΦΠΑ 4.430,57 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 22.891,27 

 

 

          
   

 

 

       Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 59.941,10 

 

 

        ΦΠΑ 14.385,86 

 

 

        Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 74.326,96 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                                                                           

ΘΕΩΡΗΣΗ 10-12-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 
 

 

 





 

1 

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: [κ. Δημουλέας Παναγιώτης] 

- Τηλέφωνο: [2132055315] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@galatsi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.galatsi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Συνοπτικός (πρόχειρος) μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας μέσων ατομικής 

προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου  – CPV: 18141000-9, 18142000-6, 

39299200-6, 33733000-7, 35113400-3, 35121300-1 κ.ά.] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC00… 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 …): 

[……] 
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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 καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 

ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiv; 

[] 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 

καταστάσειςxxv : 

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 περιστάσειςxxvi  

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 παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

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 συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

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:  

[……] 





 

14 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(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 ηλεκτρονικάxxxiii, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxxxiv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xxxv 
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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 αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος 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 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.  

viii 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x 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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xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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.". 

xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi 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).  

xxii 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 
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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  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi 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. 

xxxii 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. 

xxxiii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii 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.  




