
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλάτσι, 22.06.2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 14710 
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 ΔΗ-

ΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 59.917 € 

 

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 Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36 Α΄/09.03.2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφά-

λειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

− Το Ν. 4700/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθε-

τικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατά-

ξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

− 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». 

mailto:romithies@galatsi.gr




Σελίδα 2 από 38 

 

− 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.». 

− 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 17.06.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι-

κού). 
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2. Το υπ’αριθ.11571/21.05.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008643491) Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-

σιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). 

3. Τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις. 

4. Την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας. 

5. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008663048 Εγκεκριμένο Αίτημα. 

6. Την υπ’ αριθ. 131/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της από 17.06.2021 Μελέτης και 

τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού 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 εννιακοσίων δέκα επτά ευρώ (59.917 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), με τους 

παρακάτω όρους: 

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

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Πόλη Γαλάτσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 111 46 

Τηλέφωνο 2132055315 – 2132055370 

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 ηλεκτρο-

νική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο-

σίων 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 στον Δήμο Γαλατσίου. 

Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες ειδών (μέσων ατομικής προστασίας), ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPVs: 18141000-9, 18424300-9) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Γάντια Δερματοπάνινα ζεύγος 2.955 2,00 5.910 

2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ζεύγος 1.720 1,80 3.096 

3 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 60 2,10 126 

mailto:promithies@galatsi.gr
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4 Γάντια νιτριλίου ή LATEX μιας χρήσης (100 τεμ./κούτα) συσκευασία 132 10,00 1.320 

5 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 8 6,00 48 

6 Γάντια μονωτικά ζεύγος 4 26,00 104 

7 Γάντια με προστασία για χρήση αλυσοπρίονου ζεύγος 9 30,00 270 

8 Γάντια από νεοπρένιο ζεύγος 4 3,00 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 10.886 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 2.612,64 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (σε € με Φ.Π.Α.) 13.498,64 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ (CPVs: 18142000-6, 39299200-6, 33733000-7, 18444100-4) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Ασπίδιο προστασίας από υγρά τεμάχιο 1 21,00 21 

2 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο τεμάχιο 2 21,00 42 

3 Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο τεμάχιο 9 19,00 171 

4 
Γυαλιά τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή 
μηχανικούς κινδύνους 

τεμάχιο 9 7,50 67,50 

5 
Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίο-
νες (goggles τύπου 2) 

ζεύγος 172 8,00 1.376 

6 Γυαλιά οξυγονοκόλλησης τύπου goggles τεμάχιο 5 8,50 42,50 

7 Γυαλιά προστασίας από ηλιακά ακτινοβολία τεμάχιο 141 8,50 1.198,50 

8 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές τεμάχιο 5 7,50 37,50 

9 Κράνος προστασίας από μηχανικούς κινδύνους τεμάχιο 30 8,50 255 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 3.211 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 770,64 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (σε € με Φ.Π.Α.) 3.981,64 

 
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (CPV: 18142000-6) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Φιλτρόμασκα FFP2 τεμάχιο 1.020 3,00 3.060 

2 
Φιλτρόμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκ-
πνοής 

τεμάχιο 970 3,00 2.910 

3 Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης τεμάχιο 100 0,10 10 

4 
Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με ανταλλακτικά 
φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 (σετ) 

τεμάχιο 10 75,00 750 

5 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας ΑΒΕΚ2Ρ3 τεμάχιο 12 28,00 336 

6 
Μάσκα ημίσεως του προσώπου με δίδυμα φίλτρα Α2 
Ρ3 και ανταλλακτικά Α2Ρ3 (σετ) 

τεμάχιο 10 13,00 130 

7 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας Α2Ρ3 τεμάχιο 12 10,00 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 7.316 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 1.755,84 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (σε € με Φ.Π.Α.) 9.071,84 

 
ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (CPVs: 35113400-3, 35121300-1, 18318200-3, 35113100-0, 18425000-4, 35113410-6) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Προστατευτικό χεριών (μανίκια) από αλυσοπρίονο τεμάχιο 9 50,00 450 

2 Καπέλο (τύπωμα) τεμάχιο 140 3,00 420 

3 Παντελόνι εργασίας με αντανακλαστικές ταινίες τεμάχιο 232 17,00 3.944 

4 Παντελόνι προστασίας με αλυσοπρίονο τεμάχιο 9 80,00 720 

5 Μπλουζάκι t-shirt τεμάχιο 160 5,00 800 
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6 Φόρμες εργασίας ολόσωμες τεμάχιο 48 20,00 960 

7 Μπουφάν αδιάβροχο τεμάχιο 184 45,00 8.280 

8 Αντανακλαστικά γιλέκα διάτρητα (τύπωμα) τεμάχιο 370 4,50 1.665 

9 Ποδιές συγκολλητών τεμάχιο 3 10,00 30 

10 Νιτσεράδες τεμάχιο 145 43,00 6.235 

11 Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης τεμάχιο 150 10,00 1.500 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 25.004 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 6.000,96 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ (σε € με Φ.Π.Α.) 31.004,96 

 
ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (CPV: 18830000-6) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Γαλότσες ζεύγος 64 10,00 640 

2 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 236 25,00 5.900 

3 Άρβυλα μονωτικά (ηλεκτρολόγων) ζεύγος 17 55,00 935 

4 Άρβυλα εργασίας (ελαφριά) ζεύγος 164 30,00 4.920 

5 Σαμπό εργασίας ζεύγος 1 40,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 12.435 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 2.984,40 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε (σε € με Φ.Π.Α.) 15.419,40 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPVs: 35113100-0, 35121300-1, 35113400-3, 18221000-4, 35113470-4, 18425000-4) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Ωτοβύσματα μιας χρήσης (ζευγάρι) ζεύγος 25 2,00 50 

2 
Ζώνη αναρρίχησης πέντε (5) σημείων για προστασία 
από πτώσεις 

τεμάχιο 1 240,00 240 

3 Ποδιά σαμαράκι τεμάχιο 40 15,00 600 

4 Ρόμπα εργασίας τεμάχιο 7 25,00 175 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 1.065 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 255,60 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ (σε € με Φ.Π.Α.) 1.320,60 

 

ΣΥΓΚΕΚΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 ΟΜΑΔΑ Α ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10.886 

2 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ 3.211 

3 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 7.316 

4 ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 25.004 

5 ΟΜΑΔΑ Ε ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 12.435 

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.065 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α – ΣΤ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 59.917 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΩΝ Α – ΣΤ (σε €) 14.380,08 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ Α – ΣΤ (σε € με Φ.Π.Α.) 74.297,08 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί και εγκριθεί η 17.06.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού). Επίσης, για την ανωτέρω προμήθεια έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλε-

κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) το με ΑΔΑΜ 21REQ008643491 πρωτογενές αίτημα. 
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Άρθρο 2ο 
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 διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (74.297,08 €) και 

χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι με ΑΑΥ: 

• 113/2021 (ΑΔΑ: 9Β4ΠΩ9Λ-Τ7Π), σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0001, ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), 

• 117/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΒΩ9Λ-ΦΕΝ), σε βάρος του Κ.Α. 15.6061.0001, ποσού εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εί-

κοσι τεσσάρων λεπτών (962,24 €), 

• 176/2021 (ΑΔΑ: Ψ34ΙΩ9Λ-6ΨΦ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0002, ποσού τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και 

πενήντα έξι λεπτών (358,56 €), 

• 177/2021 (ΑΔΑ: 69ΚΡΩ9Λ-ΩΛΝ), σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0004, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (14.781,61 €), 

• 178/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΓΧΩ9Λ-ΛΘΥ), σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0006, ποσού χιλίων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και 

σαράντα ένα λεπτών (1.165,41 €), 

• 203/2021 (ΑΔΑ: 6Δ4ΧΩ9Λ-Η3Α), σε βάρος του Κ.Α. 15.6061.0001, ποσού οκτακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα 

πέντε λεπτών (820,45 €), 

• 356/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΤ7Ω9Λ-ΦΑΦ), σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0001, ποσού έξι χιλιάδων δεκαεννέα ευρώ και ο-

γδόντα επτά λεπτών (6.019,87 €), 

• 389/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΙΑΩ9Λ-ΙΝΡ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6061.0001, ποσού εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι 

τεσσάρων λεπτών (962,24 €) & 

• 390/2021 (ΑΔΑ: 9Μ2ΧΚΩ9Λ-8Ξ4) σε βάρος του Κ.Α. 30.6061.0004, ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι 

ευρώ εβδομήντα οκτώ λεπτών (9.256,78 €) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2021, με τις οποίες εγκρίθηκε και 

διατέθηκε το συνολικό ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λε-

πτών (74.326,96 €). Οι αποφάσεις αυτές αναρτήθηκαν ως Εγκεκριμένο Αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 21REQ008663048. 
 

Άρθρο 3ο 
Υποβολή προσφορών 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών του παρόντος 

διαγωνισμού αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας. 

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

στην ομάδα του Διαγωνισμού για την οποία υποβάλουν προσφορά, το οποίο δίνεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

 
Άρθρο 4ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού – Παράταση Υποβολής Προσφορών 

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

κράτους–Ισόγειο) στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) έως τις 07 Ιουλίου 2021 (07.07.2021), 

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

αποδεκτή καμία προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα 
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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. 

4.2. 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφο-

ρών. 

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. 
 

Άρθρο 5ο 
Γενικές Πληροφορίες – Παροχή Διευκρινήσεων 

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

βουν γνώση των τευχών του (Διακήρυξης & Μελέτης) 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) για τη διαδικα-

σία του διαγωνισμού στα τηλέφωνα 2132055315, 2132055370 (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 δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

5.3. 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. 

5.4. Τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτι-

κής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης) θα δημοσιευ-

θεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 
 

Άρθρο 6ο 
Κριτήριο Κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης 

τιμής, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 7ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την από 17.06.2021 Μελέτη 

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

http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promithies@galatsi.gr
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και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άλλως, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδι-

κασία. 

 
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 17.06.2021 Μελέτη (και δη οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων & ο Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός), όπως αυτή εγκρίθηκε από την υπ’ αριθ. 131/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προ-

διαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά & 

4. η προσφορά του μειοδότη κάθε ομάδας του Διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 10ο 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

ομάδας ειδών 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. 

10.2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 

προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος ότι, η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιο-

λόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για 

τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
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κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπι-

κών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
Άρθρο 11ο 

Γλώσσα σύνταξης1 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρω-

μένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα 

με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέ-

δια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρε-

ωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 12ο 
Εγγυήσεις2 

12.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 19 & 26 της παρούσης διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματο-

δοτικά 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 παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού3. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακα-

τάθεσης 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. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετο-

χής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης. 

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 

 
1  Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 34 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
2  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
3  Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδό-
σεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-
2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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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. Η υπο-

περ. αα' της περ. α΄ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

12.2. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβα-

σης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η α-

πόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλ-

λης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

12.3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

12.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 της παρούσας 

διακήρυξης, ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά (άρθρο 17), ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή 

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφο-

ράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί4, 

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογη-

τικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 21.3 

και 25 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 ή η πλήρωση του κριτη-

ρίου ποιοτικής επιλογής του άρθρου 16. 

12.5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

12.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον 

ανάδοχο των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. 

 

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.), 

 
4  Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-

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

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

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

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

κού αντικειμένου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

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

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

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Άρθρο 14ο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμε-

τοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Διακήρυξη, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δή-

λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 15 της παρούσης διακήρυξης (περί λόγων αποκλεισμού) & 

β) πληροί το κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 

οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέ-

χεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ5. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης6. 

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. 

Το ΕΕΕΣ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το έντυπο και τις οδηγίες που 

επισυνάπτονται, όπως αυτό δίνεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

 
5  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 

Α/9-3-21). 
6  Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 

Α/9-3-21). 
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σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον κατα-

στατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συ-

μπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντο-

νιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με 

τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 15 της παρούσης διακήρυξης και ταυ-

τόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.  

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμ-

φωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως 

η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή 

της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ΄ του άρθρου 15.4. της 

παρούσης διακήρυξης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ 

της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονο-

μικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του7. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται από τους 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Promitheus ESPDint του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και τη χρήση του 

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

(σε μορφή αρχείου .xml), τα πεδία του οποίου, αφού συμπληρώσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει 

να το εκτυπώσουν, να το υπογράψουν, να το σφραγίσουν και να το υποβάλουν με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 
Άρθρο 15ο 

Λόγοι αποκλεισμού8 

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: 

 
7  Σύμφωνα με άρθρου 73 (παρ. 2Α) του Ν. 4412/2016, όπως όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-

36 Α/9-3-21) σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 

8  Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παρ. 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 στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσά-

ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, 

μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και 

τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλή-

λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 

(απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών 

των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επι-

κουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 

4689/2020 (Α' 103),  

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

χως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-

35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),  

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

στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, 

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

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139), 

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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 

κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

15.2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη κα-
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ταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώ-

πησης, 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, ή 

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

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) της παρ. 15.1. της παρούσης Διακήρυξης η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

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

α) 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 διατά-

ξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή 

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΄ θεωρείται ότι δεν 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλή-

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

έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 

τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού9. 

15.4. 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. 4412/201610, 

 
9  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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 
Ν. 4412/2016. 

10  Δηλαδή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νο-
μοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περι-
βαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φο-

ρέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέ-

χιση 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 των οικονομικών φορέων κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμε-

νης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγ-

γράφου Σύμβασης ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρ-

θρου 17 της παρούσης διακήρυξης, περί αποδεικτικών μέσων, 

(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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 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, 

η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγο-

νός. 

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, 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. 

15.5. 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. 

15.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και στην παρ. 3 





Σελίδα 16 από 38 

 

του παρόντος άρθρου, εκτός από την περ. β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

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

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανε-

παρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει απο-

κλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε δια-

δικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

15.7. 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. 

15.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμ-

βασης. 

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

– Αποδεικτικά Μέσα της παρούσης Διακήρυξης. 

 
Άρθρο 16ο 

Κριτήριο 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 Διακήρυξης. 

 
Άρθρο 17ο 

Αποδεικτικά μέσα11 

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 

 
11  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά 

του παρόντος άρθρου προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο της κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 της παρούσης διακήρυξης, περί της υποβολής δικαιολογητικών 

μειοδότη. 

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 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 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 

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. 

17.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης οι προ-

σφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

ποινικού μητρώου 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 προκύπτει 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 αναφερό-

μενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας Διακήρυξης, 

β) για την παράγραφο 3 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: 

1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.), 

2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ)), 

για όσους οικονομικούς φορείς είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.  

Για τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρ-

μόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας.  

3) 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 προσκομισθείσα Υπεύθυνη 

Δήλωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).  

4) (πλέον των ως άνω πιστοποιητικών) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης, 

γ) για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 

δ) για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 
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Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα: 

1) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 

έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επι-

πλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθά-

ριση με απόφαση των εταίρων. 

3) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχει-

ρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδε-

ται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 

31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 της παρούσας διακήρυξης. 

ε) για την παράγραφο 8 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομι-

κού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμε-

λητηρίου ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κρά-

τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπο-

ρικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

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

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

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

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

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

στηριότητα 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 εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το ο-

ποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ12, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μετα-

βολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 

πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου 

καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον α-

φορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. 

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-

 
12  Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4635/2019, στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),  
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 

οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός 

και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθω-

τικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημε-

δαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 

της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 

και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν 
στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012. 
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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. 

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, και β) τα πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από 

τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτω-

χευτικό 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 προσφορών13 – Προσκόμιση Δειγμάτων 

18.1. Οι φάκελοι των προσφορών και των δειγμάτων υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 4 της παρού-

σας διακήρυξης, είτε (α) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με την κατάθεσή τους στο πρω-

τόκολλο του Δήμου Γαλατσίου. Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι προσφοράς και των δειγμάτων γίνονται δεκτοί εφό-

σον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, 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 

 
13  Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών και των δειγμάτων που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστε-

ρήσεις στην άφιξή τους. 

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

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

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

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

Αριθ. Διακήρυξης: 14710/22.06.2021 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 07.07.2021 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. Δεν 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 επιστραφούν στους προσφέροντες, 

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

πρόθεσμη υποβολή τους (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονι-

κές. 

18.5. 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. 

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

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18.7. Προσκόμιση Δειγμάτων. Με την υποβολή της προσφοράς τους, όλοι οι διαγωνιζόμενοι στον παρόντα διαγωνι-

σμό οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν σε κλειστή συσκευασία δείγματα 

όλων των προσφερόμενων από αυτούς ειδών. 

Τα προσκομισθέντα από τους διαγωνιζόμενους δείγματα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα προσκομισθέντα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Κατά την αξιολό-

γηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα αντίστοιχα με τα προσφερόμενα είδη δείγ-

ματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγμα-

τος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανα-

σφράγιση του δείγματος. 

Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής: 

α) στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 

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

σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους,  

β) στον προμηθευτή στον οποίον έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικα-

σία 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. 
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Άρθρο 19ο 
Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 

19.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»14 πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης. Ο οικονομικός φο-

ρέας μπορεί, μαζί με το ΕΕΕΣ, να υποβάλει συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να διευκρινίζει τις πλη-

ροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ15. 

2. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής16, η οποία υπολογίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατόν 

ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.198,34 €), εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύ-

νολο των ομάδων του παρόντος Διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μία ή περισσότερες από τις ομάδες του παρόντος Διαγωνισμού, η εγγυητική 

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

ομάδας/ων αυτής/ών, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

Ειδικότερα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κάθε ομάδας του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των: 

• 217,72 € για την ΟΜΑΔΑ Α: ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

• 64,22 € για την ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ, 

• 146,32 € για την ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ, 

• 500,08 € για την ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, 

• 248,70 € για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ & 

• 21,30 € για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

Κάθε εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 20 της παρούσης διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον έως την 31η Ιανουαρίου 2022 (31-1-

2022). 

19.2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά»17 πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προ-

σφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από …-6-2021 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. Επισημαίνεται ότι όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος. 

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. 4412/201618. Προς διευκόλυνση 

των συμμετεχόντων, στο Παράρτημα της Διακήρυξης υπάρχουν προτεινόμενα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για 

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

τα σφραγίσουν να τα υποβάλλουν. 
 

Άρθρο 20ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών19 

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

 
14  Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
15  Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 

Α/9-3-21). 
16  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
17  Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
18  Σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
19  Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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 και των δειγμάτων, ενημερώνει τους προσφέροντες εγκαίρως και προσηκόντως για την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έτσι ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να παρευ-

ρίσκονται κατά την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία. 

β) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση20, 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. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρο-

νικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύη-

σης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης21.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

 
20  Με την επιφύλαξη των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-

νοϊού (COVID-19), που θα ισχύουν κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 
21  Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 α΄ όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) σε 

συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιεί-

ται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστο-

λές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

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

η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών και των δικαιολογη-

τικών συμμετοχής, 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 ελέγ-

χου αυτού. Σε περίπτωση που τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών κρίνουν ότι δεν είναι 

εφικτή η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, στην ίδια συνεδρίαση, διακό-

πτουν τη συνεδρίαση και ενημερώνουν τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς ότι οι τεχνικές τους προσφορές θα 

αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση, για τον χρόνο και τον τόπο της οποίας θα ενημερω-

θούν εγκαίρως και προσηκόντως. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 

προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τε-

χνικών προσφορών. 

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. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην α-

πόφαση κατακύρωσης22. 

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. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που έπρεπε να υποβληθούν είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λαν-

θασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, κατά τη διαδικασία α-

ξιολόγησης των προσφορών, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή, ζητά 

από τους προσφέροντες να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι 

 
22  Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 

Α/9-3-21). 
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(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης23. 

21.3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη24 

21.3.1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Πρακτικών αξιολόγησης των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου κάθε ομάδας του παρόντος Διαγωνισμού, η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδο-

χος») κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού, ώστε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών, όπως καθο-

ρίζονται ειδικότερα στο άρθρο 17 της παρούσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων απο-

κλεισμού του άρθρου 15 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του άρθρου 

16 της παρούσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατα-

τίθεται από τον προσωρινό ανάδοχο κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού 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, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει 

τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς 

την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία 

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

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

δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός 

της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 21.3.1 της παρούσης Διακήρυξης. 

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

παϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγ-

γύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου της υπό έ-

λεγχο 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 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 της συγκεκριμένης ομάδας δεν υπέβαλε α-

ληθή 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-

 
23  Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
24  Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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ποιασδήποτε ομάδας και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, περί χρόνου συνδρομής όρων συμ-

μετοχής και οψιγενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατα-

κύρωση γίνεται στον προσφέροντα της ίδιας ομάδας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορ-

ρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες οποιασδήποτε ομάδας δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις του άρθρου 15 της παρούσης Διακήρυξης και β) πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης Διακήρυξης, η διαδικασία 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 21.3.2. του παρόντος άρθρου, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όρ-

γανο 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 της παρούσης Διακήρυξης. Κατά της απόφασης 

κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

21.3.7. 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 σύμβασης25 

22.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών περί αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς του άρθρου 21.2. της παρούσης δια-

κήρυξης. 

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

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικά αποκλεισθέντες δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την ανα-

στολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Στην απόφαση αυτή εμπεριέχονται όλα 

τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται 

η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης 

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

νοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

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

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του 

παρόντος άρθρου & 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

22.3. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποί-

ηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης στον ανάδοχο της κάθε ομάδας 

του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
25  Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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22.4. Εάν ο ανάδοχος οποιασδήποτε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνη-

τικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πιο πάνω ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων 

ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή για την ίδια ομάδα του Διαγωνι-

σμού. Αν κανένας από τους προσφέροντες οποιασδήποτε ομάδας δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητι-

κού, η διαδικασία ανάθεσης για την ομάδα αυτή ματαιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, 

να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

22.5. Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κα-

τακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των ειδών αυτής, από αυτήν που καθορί-

ζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδό-

ντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των ειδών που αναφέρεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 
 

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 Διακήρυξης ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη & Μελέτη), 

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. 4412/201626, 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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,  

η) για την οποία η κατάθεση των δειγμάτων, δεν ήταν η προσήκουσα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 της 

παρούσης διακήρυξης & 

θ) 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 παρούσης διακήρυξης και της Μελέτης. 
 

Άρθρο 24ο 
Ματαίωση της διαδικασίας27 

24.1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
26  Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
27  Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφο-

ρών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και τα 

έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του άρθρου 22 παρ. 4 της παρούσης Διακήρυξης28. 

24.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του παρόντος 

άρθρου, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προ-

ορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση του άρθρου 20 της παρούσης Διακήρυξης, περί χρόνου ισχύος προσφορών & 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περι-

βάλλοντος. 

24.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανά-

λογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

24.4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 24.1 και 24.2. της πα-

ρούσης Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα. 

24.5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη 

των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 του Ν. 4412/2016, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας 

με διαπραγμάτευση, ή 32 του Ν. 4412/2016, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγού-

μενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών. 

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

οποιαδήποτε από τις ομάδες του παρόντος Διαγωνισμού, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης για την ομάδα αυτή του Διαγωνισμού ή το σύνολο των ομάδων αυτού. 

 
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 

 
28  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
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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 του Ν. 4412/2016, 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 του Ν. 4412/2016. Στην περί-

πτωση 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 τεκμαί-

ρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

25.5. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

25.6. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 

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

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

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

ταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

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

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

Άρθρο 26ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

26.1. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ ένα (1) χρόνο από την υπο-

γραφή τους. 

26.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης29. Για την υπογραφή της κάθε σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέ-

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

εκατό (4%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., 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 κάθε σύμβασης. 

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

μενα στο άρθρο 12 στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης 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 τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

Φ.Π.Α. 

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

ορίζει.  

 
29  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθε-

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

προθέσμου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου 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. 

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 Διακήρυξης, 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, προ-

κειμένου 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, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 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, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 15.1. της παρούσης Διακήρυξης 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 & Τρόπος Παράδοσης–Παράταση χρόνου Παράδοσης–Παραλαβή–Απόρριψη–Αντικατάσταση  

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

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

τμηματικά κατά τη διάρκεια ισχύος της κάθε σύμβασης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, να ζητήσει από τον ανάδοχο της κάθε σύμβασης την 

εφάπαξ παράδοση του συνόλου των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

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.  

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 

του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας30. 

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. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης 

των ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαι-

τέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις31. 

27.1.3. Τρόπος παράδοσης. Τα προς προμήθεια είδη (μέσα ατομικής προστασίας) θα παραδίδονται τμηματικά στην 

αποθήκη του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της κάθε σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία 

του Δήμου. Οι παραγγελίες θα γίνονται πάντα εγγράφως και θα εκτελούνται από τον προμηθευτή, με δικά του μετα-

φορικά μέσα και προσωπικό και με δικές του αποκλειστικά δαπάνες, μέσα σε εξήντα (60) το ανώτερο ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία αποστολής σ’ αυτόν της έγγραφης παραγγελίας του Δήμου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

ειδών και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχι-

στον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης των παραγγελθέντων κάθε φορά ειδών. 

27.2. Τρόπος παραλαβής των μέσων ατομικής προστασίας32 

27.2.1. Η παραλαβή όλων των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 περί 

 
30  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-

36 Α/9-3-21). 
31  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-

36 Α/9-3-21). 
32  Σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. 

Τα προς προμήθεια είδη (μέσα ατομικής προστασίας) θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα 

ελέγχει εάν αυτά πληρούν τις εγκριθείσες τεχνικές προδιαγραφές και ταυτίζονται με τα κατατεθέντα δείγματα. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, θα 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. 

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. 
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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. 
 

Άρθρο 28ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

28.1. Αν οποιοδήποτε από τα είδη της παρούσης Διακήρυξης φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 της 

παρούσης Διακήρυξης, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρό-

θεσμα. 

28.2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν ε-

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

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

των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμ-

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

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

28.4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

της ένωσης. 
 

Άρθρο 29ο 
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου33 

29.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαί-

ωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης34, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώ-

θηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 28.2. του παρόντος άρθρου. 

29.2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση σύμφωνα με την περ. γ΄ της προη-

γούμενης παραγράφου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατά-

ξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανά-

λογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε 

με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριά-

ντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

29.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμ-

βασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
33  Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
34  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό. 
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29.4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη δια-

δικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανά-

θεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκό-

ντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανά-

θεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) × Π 
Όπου: 

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το 

διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από 

την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται 

από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμ-

βάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της 

απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προ-

σηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. 

Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών 

ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπό-

μενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

29.5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η 

οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρ-

μογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

Άρθρο 30ο 
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις35 

30.1. Τρόπος Πληρωμής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών παράδοσης – παραλαβής κάθε παραγγελίας των ειδών της κάθε σύμβασης, με την προσκόμιση των 

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

 
35  Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21). 
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4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διε-

νεργούν 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. 

30.2. 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. 

 
Άρθρο 31ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 26, 

27, 28 & 29 της παρούσης Διακήρυξης, 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 32ο 
Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

32.1. 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. 

32.2. 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. 

32.3. 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. 

32.4. 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. 

32.5. 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 33ο 

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

33.1. 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). Επίσης, περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρ-

τηθεί στο διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou). Στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Γαλατσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis, θα αναρτηθούν η πα-

ρούσα Διακήρυξη, η Μελέτη και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (σε μορφή .xml & .pdf, προς διευ-

κόλυνση συμπλήρωσής του από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς). 

33.2. 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.  

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

νουν αναλογικά τον ανάδοχο της κάθε σύμβασης και παρακρατούνται κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου 

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou
http://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis
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του (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄/68), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του 

Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄/163)). 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 

 

 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 





 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β. ΜΕΛΕΤΗ 

Γ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία προμηθευτή:  

Επωνυμία:  

Α.Φ.Μ.:  

Ονοματεπώνυμο αντιπροσώπου:  

Έδρα:  

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο :  

E mail :  

ΟΜΑΔΑ Α’ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάντια Δερματοπάνινα    

2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο    

3 Γάντια από νιτρίλιο    

4 Γάντια νιτριλίου ή LATEX μιας χρήσης (100 τεμ./κούτα)    

5 Γάντια συγκολλητών    

6 Γάντια μονωτικά    

7 Γάντια με προστασία για χρήση αλυσοπρίονου    

8 Γάντια από νεοπρένιο    

ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

9 Ασπίδιο προστασίας από υγρά    

10 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο    

11 Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο    

12 
Γυαλιά τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή 

μηχανικούς κινδύνους 
   

13 
Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες 

(goggles τύπου 2) 
   

14 Γυαλιά οξυγονοκόλλησης τύπου goggles    

15 Γυαλιά προστασίας από ηλιακά ακτινοβολία    

16 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές    

17 Κράνος προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    

ΟΜΑΔΑ Γ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 





α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

18 Φιλτρόμασκα FFP2    

19 Φιλτρόμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής    

20 Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης    

21 
Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα 

ΑΒΕΚ2Ρ3 (σετ) 
   

22 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας ΑΒΕΚ2Ρ3    

23 Μάσκα ημίσεως του προσώπου με δίδυμα φίλτρα Α2 Ρ3 
και ανταλλακτικά Α2Ρ3. (σετ) 

   

24 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας Α2Ρ3    

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

25 Προστατευτικό χεριών (μανίκια) από αλυσοπρίονο    

26 Καπέλο (τύπωμα)    

27 Παντελόνι εργασίας με αντανακλαστικές ταινίες    

28 Παντελόνι προστασίας με αλυσοπρίονο    

29 Μπλουζάκι t-shirt    

30 Φόρμες εργασίας ολόσωμες    

31 Μπουφάν αδιάβροχο    

32 Αντανακλαστικά γιλέκα διάτρητα (τύπωμα)    

33 Ποδιές συγκολλητών    

34 Νιτσεράδες    

35 Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης    

ΟΜΑΔΑ Ε’ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 Γαλότσες    

37 Άρβυλα ασφαλείας    

38 Άρβυλα μονωτικά (ηλεκτρολόγων)    

39 Άρβυλα εργασίας (ελαφριά)    

40 Σαμπό εργασίας    

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρις ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

41 Ωτοβύσματα μιας χρήσης (ζευγάρι)    

42 
Ζώνη αναρρίχησης πέντε (5) σημείων για προστασία από 

πτώσεις 
   





43 Ποδιά σαμαράκι    

44 Ρόμπα εργασίας    

 

ΓΑΛΑΤΣΙ, …../…….2021                                                                   Ο προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

 

 

(Σφραγίδα εταιρείας) 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Γαλάτσι, 15-6-2021 
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 Χρό-

νου) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους στους χώρους εργασίας και να ικανοποιού-

νται οι αρχές της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομι-

κής 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. Όλα τα μέσα θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα των τεχνι-

κών προδιαγραφών της παρούσης. 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

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

ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ι-

σχύει. 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

θηκε και ισχύει. 

mailto:prosopiko@galatsi.gr




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 

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

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.297,08 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2021 ως εξής: 

ΕΤΟΣ 2021 

• 10.6061.0002 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ) το ποσό των 358,36 € 

• 15.6061.0001 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) το ποσό των 1.782,69 € 

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

• 20.6061.0001 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) το ποσό των 46.019,87 € 

• 20.6061.0006 (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) το ποσό των 1.165,41 € 

• 30.6061.0004 (ΤΕΧΝΙΚΗ) το ποσό των 9.256,78 € 

• 35.6061.0004 (ΠΡΑΣΙΝΟ) το ποσό των 14.781,61 € 

 

             ΣΥΝΤΑΞΗ                                            ΕΛΕΓΧΟΣ                                             ΘΕΩΡΗΣΗ  

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ                           ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                           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 Υπη-

ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ι-

σχύει. 

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

Πρόγραμμα 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 

Οικονομικών, 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 4%επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και επιστρέφε-

ται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντι-

κειμένου 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 προσφερόμενων ειδών των ΜΑΠ καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προ-

διαγραφές της μελέτης, θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού δείγματα (όπως προβλέπεται 

από τον Ν. 4412/2016) μέσα σε συσκευασία ξεχωριστά το κάθε είδος, με αυτοκόλλητο ταμπε-

λάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με τον 

πίνακα του προϋπολογισμού), το τεχνικό 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 σύνθεσής τους, δεν έχουν καταστραφεί κατά 

τη διαδικασία των ελέγχων. Τα δείγματα των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων θα επιστρέφονται, 

μετά το πέρας των διαδικασιών του διαγωνισμού και την οριστική ανάδειξη του μειοδότη. 

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

Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με το «Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης» και θα παραλαμβά-

νονται 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 επιτροπή 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 πρό-

σφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 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. 

Άρθρο 7ο 

Δικαιολογητικά 

Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται τα πρότυπα όπως ισχύουν κατά την χρονική περίοδο της 

συγγραφής της. Ο χρόνος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των 

δύο (2) ετών. 

Συνοδά παραστατικά: 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν: 

1) Να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέ-

ρουν. 

2) Η τεχνική προσφορά του είδους που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από έγκυρα πιστοποιητικά 

στην Ελληνική γλώσσα, επίσημου ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης 

αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προϊόντος αφού επαληθευτεί με 

αναφορά σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 

3) Τα τεχνικά φυλλάδια, αν υπάρχουν, της εταιρείας κατασκευής του υλικού μεταφρασμένα στην Ελλη-

νική γλώσσα.  

4) Η προσκόμιση δειγμάτων στο στάδιο της κατάθεσης οικονομικής προσφοράς. 

Άρθρο 8ο 

Εµφάνιση ειδών ένδυσης 

Τα είδη ενδύσεως θα πρέπει να έχουν καλή εμφάνιση, σταθερότητα ραφής και η ραφή πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τους κανόνες καλής ποιότητας και τέχνης. 

Ο προμηθευτής ή οι προµηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται για την καλή εφαρµογή των 

ειδών, βάση των κατάλληλων μεγεθών των εργαζοµένων που θα δοθούν µε ευθύνη του «Τμήματος 

Προμηθειών και Αποθήκης». 

Επιπλέον για τα προς προμήθεια είδη ισχύουν τα κάτωθι: 

Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας. Στα προϊόντα που έχουν διάφορα μεγέθη τα παρεχόμενα 

είδη θα δοθούν στους δικαιούχους κατόπιν αντίστοιχων σωματομετρικών ελέγχων. Για τα είδη που 

προσφέρονται σε διάφορα μεγέθη, σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής, θα γίνεται αντικατά-

σταση του προϊόντος με ίδιο διαφορετικού- κατάλληλου μεγέθους εντός χρονικού διαστήματος 

μικρότερου ή ίσου της μιας εβδομάδας. Όλα τα είδη θα φέρουν πιστοποίηση CE και τις απαιτού-

μενες προδιαγραφές της μελέτης ή νεώτερες. Γενικότερα για όσα πρότυπα έχουν αντικατασταθεί 





θα γίνονται δεκτές οι αντικαταστάσεις τους. Τα πρότυπα απαιτούνται κατ’ ελάχιστο, επί ποινή α-

ποκλεισμού ενώ γίνονται δεκτά και ανώτερα εφόσον το κρίνει το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Ο 

χρόνος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών. 

 

Άρθρο 9ο 

Οικονομικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή 

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσιεύσεων, όλους τους φόρους, εισφορές, κρατή-

σεις υπέρ τρίτων κ.λ.π, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήµο. 

 

             ΣΥΝΤΑΞΗ                                            ΕΛΕΓΧΟΣ                                             ΘΕΩΡΗΣΗ  

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ                           ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                           ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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 υ-

παλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και χορηγούνται, σε όποιους τα δικαιού-

νται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 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 κα-

τασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προ-

διαγραφές, θα διαθέτουν πρότυπα κατασκευής & σήμανση C.E.. 

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

προσληφθεί από το Δήμο μέσα στο 2021, είτε προσωπικού που ήδη εργάζεται στο Δήμο, ορίζεται 

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

 

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 

Πληροφοριακό 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 εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμε-

τωπιστούν 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 απασχολείται 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 διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΓΑΝΤΙΑ) 

 

1. Γάντια δερματοπάνινα 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συ-
μπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, 
μηχανοτεχνίτες, κλπ. 





Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1−1,2mm. To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από 
βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Τα γάντια αυτά θα 
έχουν ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
• 2 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 

 
2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή 
σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm 
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα 
ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 

 
3. Γάντια από νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην 

καθαριότητα και σε ψεκασμούς. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής 

νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που 

σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 σ Σήμανση: • CE • 

Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 • Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 





 
4. Γάντια νιτριλίου ή LATEX μιας χρήσης (100 τεμάχια η κούτα) 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από νιτρίλιο ή LATEX. 
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 

 
5. Γάντια συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά: 
Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν 
προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων με-
τάλλων. 
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 κινδύνους 
και οι κωδικοί 3, 1, 2,1 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 

 
6. Γάντια μονωτικά 
Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 
Πρότυπο ΕΝ 60903 
Σήμανση: 
• CE 





• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 
• 00 (Προστασία μέχρι 500V) 
• RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
• Έτος και μήνας κατασκευής 
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 
7. Γάντια με προστασία για χρήση αλυσοπρίονου 
Πεδίο χρήσης : Για προστασία και στα δύο χέρια από κοψίματα κατά τη χρήση αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά : Κοντά μανικέτια, υλικό κατασκευής: δέρμα βοδιού 
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

• 3(τριβή) 

• 1(κοπή με λεπίδα) 

• 3(διάσχιση) 

• 2(διάτρηση) 
Συμμορφώνονται με τα πρότυπαΕΝ 381-7, ΕΝ388, ΕΝ 420 
Διαθέσιμα μεγέθη: 8-11 
Σήμανση: 
❖CE 
❖Κατασκευαστής , Κωδικός Προϊόντος. 
❖ Προστασία από κοψίματα 
❖ Εικονόσημα για: 
❖ ΕΝ 388 προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,2 
ΕΝ 381-7 Class 1, 20m/s 
8. Γάντια από νεοπρένιο 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες ασφαλτοστρώσεων, συνεργείο αυτοκινήτων, καύσιμα κλπ. όπου απαιτείται προ-
στασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νεοπρένιο με εσωτερική επέν-
δυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Να παρέχεται σε διάφορα μεγέθη.  
Πρότυπα ΕΝ 388, 374 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 , που 
σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 

 
 





ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

1. Ασπίδιο προστασίας από υγρά 
Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους με το χειρισμό υγρών ουσιών. 
Χαρακτηριστικά: 
Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και 
θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Ο κεφαλόδεσμος θα περιλαμβάνει 
ιμάντα περιμετρικά του κεφαλιού, με κοχλία στο πίσω μέρος για ρύθμιση του μεγέθους, με μαλακό μαξιλα-
ράκι ( μέτωπο- αυχένα) για άνετη εφαρμογή  και ιμάντα στο άνω μέρος της κεφαλής που θα ρυθμίζει το 
μέγεθος. Τέλος θα φέρει μηχανισμό που θα επιτρέπει την άνοδο και κάθοδο του ασπιδίου. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή 
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 
• Ν προστασία έναντι θάμβωσης. 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
Τα ασπίδια θα διατίθενται υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, από τον οποίο ο Δήμος θα προμη-
θεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Ασίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 
Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  Ασπίδιο με διάταξη προσαρμογής στο 
κράνος 
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη διάταξη προσαρμογής στο κράνος. 
Το πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες και θα καλύ-
πτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2. 
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 
• Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 
Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κράνος, θα προσαρμόζεται ασφαλώς στη περίμετρο του 
κράνους. Θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης 
και δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. 
Η σήμανση του θα είναι 
• Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 
Κράνος 
• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. 
• Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) 
• Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και 
αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. 
• Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο 
πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. 
• Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. 
• Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. 
• Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπι-
δίου. 
Ασπίδιο 





Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2. 
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). 
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 
Τα ασπίδια θα διατίθενται υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, από τον οποίο ο Δήμος θα προμη-
θεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
3. Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο 

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους με το χειρισμό βενζινοπρίονου 

Χαρακτηριστικά: 

Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα.  Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Ο 

κεφαλόδεσμος θα περιλαμβάνει ιμάντα περιμετρικά του κεφαλιού, με κοχλία στο πίσω μέρος για ρύθμιση 

του μεγέθους, με μαλακό μαξιλαράκι ( μέτωπο- αυχένα) για άνετη εφαρμογή και ιμάντα στο άνω μέρος της 

κεφαλής που θα ρυθμίζει το μέγεθος. Τέλος θα φέρει μηχανισμό που θα επιτρέπει την άνοδο και κάθοδο 

του ασπιδίου. 

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο στήριγμα: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

4. Γυαλιά τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους 

Γυαλιά μάσκα (goggles) 

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

νικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)  

Χαρακτηριστικά: 

Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με α-

ντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κε-

φάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Β Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• 4 προστασία από σκόνη. 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα 

5. Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες (goggles τύπου 2) 





Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχα-
νικούς κινδύνους σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας (τροχός, τόρνος κ.α). 
Χαρακτηριστικά : 
Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με 
αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με βραχίονες με σύστημα αυξομείωσης για ευ-
κολία   προσαρμογής στο πρόσωπο, με ειδικό σχεδιασμό για να έχει την δυνατότητα να φορεθεί και πάνω 
από τα γυαλιά του χρήστη  .  
Υλικό κατασκευής: πολυμερές. 
Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 170  
Σήμανση : 

• Στο πλαίσιο : 

• CE 

• Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 

• F T Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• Οπτική κλάση 1 ή 2 

• F T Μηχανική αντοχή 

• K Προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 
6. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης τύπου goggles 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια 
Χαρακτηριστικά: 
Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flipup) όταν δεν 
γίνεται συγκόλληση  
Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο : 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F Μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 
ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου Ε-
ΛΟΤ−ΕΝ 169 
7. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες 
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά με βραχίονες για προστασία από το ηλιακό φως (στην εργασία) και με προφύλαξη 
στην πρόσκρουση μικρών θραυσμάτων όπως ξύλο, μεταλλικά και πλαστικά τσιπ καθώς και κομμάτια κλα-
διών. Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές μαύρου φακού, Βραχίονες: 
ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 
Σήμανση:  
Στους βραχίονες: 

• CE 

• κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

• F Μηχανική αντοχή ( κρούση χαμηλής ενέργειας) 
Στον οπτικό δίσκο: 

• CE 

• 6 Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος) 

• 2 ή 2,5 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας 

• 1 Οπτική κλάση (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 





• F  Μηχανική αντοχή 

• Κ Αντοχή σε τριβή 

• Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-172 
8. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις  
χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινο-
βολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρα-
τιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 
ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ−ΕΝ 169. 
9. Κράνος προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
Πεδίο χρήσης: Για τις επισκέψεις και τις επιβλέψεις των μηχανικών, στις οικοδομικές εργασίες και σε κάθε 
είδους εργοτάξιο. 
Χαρακτηριστικά: 
Κράνος 
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. 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 
Πρότυπο ΕΝ 397 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντή-
ρηση και αποθήκευση 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

1. Φιλτρόμασκα FFP2 
Φιλτρόμασκα FFP2 χωρίς βαλβίδα 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και σταγονίδια. 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα σωματιδίων με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και σταγονιδίων από 
συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Ελαφρύς σχεδια-
σμός με καμπυλωτό σχήμα, μαλακό και αφρώδες υλικό στην περιοχή της μύτης και έλασμα μύτης, που 
συμβάλλουν στην επίτευξη άνετης εφαρμογής για διαφορετικά μεγέθη και σχήματα προσώπου. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Το σχέδιο της θα επιτρέπει παράλληλα  
την χρήση γυαλιών εργασίας και η εφαρμογή της στο πρόσωπο θα αποτρέπει το θάμπωμα των γυαλιών. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 





• FFP2 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
2. Φιλτρόμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής 
Πεδίο χρήσης: Εργάτες αποκομιδής, εργάτες κήπων κ.α. 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με βαλβίδα εκπνοής και ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα που παρέχει 
προστασία από δυσάρεστες οσμές, στερεά και υγρά σωματίδια, με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα κα-
λύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Ελαφρύς σχεδιασμός με καμπυλωτό σχήμα, μαλακό και αφρώδες υλικό 
στην περιοχή της μύτης και έλασμα μύτης, που συμβάλλουν στην επίτευξη άνετης εφαρμογής για διαφορε-
τικά μεγέθη και σχήματα προσώπου. Το σχέδιο της θα επιτρέπει παράλληλα την χρήση γυαλιών εργασίας 
και η εφαρμογή της στο πρόσωπο θα αποτρέπει το θάμπωμα των γυαλιών. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP2 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
3. Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 (σετ) 
Χαρακτηριστικά: 

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπερι-

λαμβανομένων 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 (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς ,διατεθειμένα υποχρε-

ωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, 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) 

4. Μάσκα ημίσεως του προσώπου με δίδυμα φίλτρα Α2 Ρ3 και ανταλλακτικά Α2Ρ3 (σετ) 
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 

στόμα και πηγούνι. 

Α2 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. 

Πρότυπα: ΕΝ 140 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 και άσπρο) 

Τα φίλτρα θα διατίθενται υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, από τον οποίο ο Δήμος θα προμη-

θεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

5. Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: Ιατρός Εργασίας , Νοσηλευτικό προσωπικό. 
Χαρακτηριστικά: Χειρουργικές Μάσκες μιας Χρήσης που 

• Θα Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη 
επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου  





• Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας υπάρχει εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα, το οποίο 
είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται  

• Το επιρρίνειο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης 

• Να μην περιέχουν latex και να είναι με λάστιχο 

• Δεν ερεθίζουν, είναι άνετες ως προς την αναπνοή και αντιβακτηριδιακές 

• Να διαθέτει πιστοποιητικά CE 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

1. Προστατευτικό χεριών (μανίκια) από αλυσοπρίονο 
Πεδίο χρήσης: Για εργασία με αλυσοπρίονο 
χαρακτηριστικά: Μανίκια που θα καλύπτουν από τον καρπό έως τον αγκώνα, με προειδοποιητικό έντονο 
χρώμα, 100% πολυεστέρας. Υψηλή άνεση, ένθετα από ειδικό υλικό που εξασφαλίζει καλό αερισμό. Άνετη 
μέση, ενσωματωμένη τρύπα για τον αντίχειρα για τη καλύτερη στερεοποίηση. 
Πρότυπο: ΕΝ 381 
2. Καπέλα (τύπωμα) 
Θα είναι τύπου τζόκευ κατασκευασμένα από βαμβακερό ή άλλο αντίστοιχο ανθιδρωτικό υλικό, καλής ποι-
ότητας που δε θα φθείρεται. Θα μπορούν να προσαρμόζονται στην περίμετρο της κεφαλής με velkro ή α-
ντίστοιχο τρόπο. 
Θα είναι ανοιχτού χρώματος και θα φέρουν εμπρός την ένδειξη «Δήμος Γαλατσίου» 
3. Παντελόνι εργασίας με αντανακλαστικές ταινίες 
Πεδίο χρήσης: Στους εργάτες καθαριότητας της αποκομιδής απορριμμάτων 
Χαρακτηριστικά: 
Να έχει δύο εσωτερικές πλαϊνές τσέπες πάνω, μία τσέπη πίσω με κουμπί, δύο πλαϊνές τσέπες στο ύψος των 
μηρών με πιέτες που κλείνουν με καπάκια, επτά θυλάκια για τη ζώνη. Να κλείνει με μεταλλικό φερμουάρ 
υψηλής αντοχής. Με τοποθέτηση διπλής αντανακλαστικής ταινίας πλάτους 5cm για προστασία σε χώρους 
εργασίας με χαμηλό φωτισμό. Εσωτερικά στο παντελόνι εργασίας να τοποθετείται ραμμένη υφασμάτινη 
ταμπέλα σύστασης υφάσματος και οδηγιών πλυσίματος. Η ανακλαστική ταινία να αντέχει και μην φθείρεται 
έπειτα από 50x πλύσεις. Να υπάρχουν διπλές ραφές, εξαιρετικής αντοχής 
Ύφασμα: Βαμβακερό 100%, βάρους έως 260gr/m2, Διαγωνάλ, Ανεξίτηλο, SANFORIZED 
Μεγέθη: Από Νο 36 έως Νο 64 
Χρωματισμοί: Μπλε σκούρο 
4. Παντελόνι προστασίας για αλυσοπρίονο 

Πεδίο χρήσης: Στους εργάτες κήπων που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονο 

Χαρακτηριστικά: Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε πράσινο και προ-

ειδοποιητικό πορτοκαλί. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN 381), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αε-

ρισμού, ενισχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα, πολύπλευρες τσέπες, δύο βα-

θιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος. 

5. Μπλουζάκι t-shirt 
Είδος: Ένδυση εργασίας 
Πεδίο χρήσης: Για εργασίες πάνω ή κοντά σε δρόμους, συνεργεία επισκευής οχημάτων, εργασίες σε επί-
βλεψη, σε οικοδομικές εργασίες κ.α. 
Χαρακτηριστικά: 
Μπλουζάκι t-shirt μακό με στρογγυλό λαιμό και κοντό μανίκι σε ανοιχτόχρωμο φωσφορούχο χρώμα κίτρινο 
ή πορτοκαλί. Βαφή με ανεξίτηλα χρώματα και επεξεργασία για να μην μπαίνει στο πλύσιμο. Ενισχυμένες 
ραφές στους ώμους και στις μασχάλες. Διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και το τελείωμα. Ο λαιμός θα 
είναι ελαστικός, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά με φακαρόλα από ελαστικό ριπ 
Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι, Βάρος: έως 180gr/m2, Μεγέθη: S-5XL 
Θα φέρει την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στο πίσω μέρος της πλάτης 
Σήμανση: 

• CE , κατασκευαστής 

• ISO EN 13688:2013 





6. Φόρμες εργασίας ολόσωμες 
Είδος: Ένδυση εργασίας 
Πεδίο χρήσης: Αμαξοστάσιο εργασίες συντήρησης οχημάτων, οικοδομικές  
εργασίες, εργασίες πρασίνου κ.α 
Χαρακτηριστικά: 
Φόρμα ολόσωμη βαμβακερή, με δύο τσέπες στο στήθος εξωτερικές που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλ-
λητο (Velcro), μία τσέπη πίσω εξωτερική που κουμπώνει με κουμπί ή αυτοκόλλητο (Velcro) σε θέση εύκολης 
πρόσβασης . Μακριά μανίκια που κλείνουν με μανσέτες ή με εσωτερικό λάστιχο για προστασία των άκρων. 
Μπροστά κλείνει με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης. Περιμετρική ζώνη με λάστιχο στη μέση και δύο πιέτες 
στη πλάτη για μεγάλη άνεση στις κινήσεις. Με αντανακλαστικές ταινίες πλάτους 5cm στη πλάτη, στο στήθος, 
στα μπατζάκια και στα μανίκια Εσωτερικά στη φόρμα εργασίας τοποθετείται ραμμένη υφασμάτινη ταμπέλα 
οδηγιών πλυσίματος και σύστασης υφάσματος, με διπλές ραφές, εξαιρετικής αντοχής. 
Χρώμα: Γκρι ή μπλε σκούρο. 
Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι, Βάρος: έως 260gr/m2, Μεγέθη: S-4XL 
Θα φέρει την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΣΤΙΟΥ» Στο πίσω μέρος της πλάτης 
Σήμανση: 

• CE , κατασκευαστής 

• ISO EN 13688:2013 
7. Μπουφάν αδιάβροχο 
Είδος: Ένδυση εργασίας 
Πεδίο χρήσης: Για εξωτερικές εργασίες υπό βροχή και ψύχος . 
Χαρακτηριστικά: 
Εξαιρετικής αντοχής μπουφάν με πλήρως αδιάβροχο περίβλημα και εσωτερική επένδυση που αφαιρείται. 
Με ανακλαστικές γραμμές Class 2 στο στήθος και τα μανίκια, με αποσπώμενη  κουκούλα, ψηλό γιακά, δύο 
εσωτερικές τσέπες και δύο τσέπες μπροστά κάτω. Μπροστά κλείνει με φερμουάρ και κουμπιά που καλύ-
πτονται με πατελέτα, μανίκια που κλείνουν με μανσέτες ή με εσωτερικό λάστιχο για προστασία των άκρων 
Υλικό κατασκευής: -Εξωτερικό: 100% πολυεστέρας, αναπνέον, 300D Οξφόρδης ύφασμα με ένα ανθεκτικό 
σε λεκέ φινίρισμα, PU επίστρωση 190g – Εσωτερικό: 100% ταφτάς πολυεστερ. 
Χρώμα κίτρινο μπλε, μέγεθος S-4XL 
Θα φέρει την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στο πίσω μέρος της πλάτης. 

Σήμανση 

• CE, κατασκευαστής 

• EN ISO 20471:2013 – EN343:2003+A1:2007– EN342 

• Class2 
8. Αντανακλαστικά γιλέκα διάτρητα (τύπωμα) 

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

Χαρακτηριστικά 

Γιλέκο με κίτρινο έντονα διακρινόμενο χρώμα, διάτρητα, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλα-

στικό υλικό. Θα φέρουν τυπωμένο στην πλάτη με ανακλαστικό χρώμα το λογότυπο «Δήμος Γαλατσίου». 

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο 

συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπα ΕΝ ΕΝ ISO 13688:2013, ΕΝ ISO 20471:2013 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες 

9. Ποδιές συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: 
Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) 
Πρότυπα ΕΝ ISO 11611:2007 
Σήμανση: 





• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 

 
10. Νιτσεράδες 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων και εργαζόμενους απασχολούμενοι 
σε εξωτερικούς χώρους άνευ καιρικών συνθηκών (πχ εργαζόμενοι κήπων, οδοκαθαριστές κ.α). 
Χαρακτηριστικά: 
Μεγάλη μηχανική αντοχή, δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι), αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση, κλεί-
σιμο με φερμουάρ ή και Velcro, τσέπες εξωτερικές, με κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμο S έως 4ΧL. 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 
στο πλύσιμο και τη σήμανση. Θα φέρουν τυπωμένο στην πλάτη με ανακλαστικό χρώμα το λογότυπο «Δήμος 
Γαλατσίου». Θα αποτελούνται από PU υλικό, με αντοχή στη διάσχιση 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3 
• Διαπνοή 3 
Οι νιτσεράδες θα φέρουν αντανακλαστικές ταινίες 
11. Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης 
Χαρακτηριστικά: Φόρμα μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό για προστασία έναντι μιας 
σειράς χημικών ευρείας χρήσης. Ελαστική κουκούλα, μπατζάκια και μέση. Προτεινόμενη χρήση: προστασία 
έναντι σκόνης, οξέων, εκτόξευση αλκαλικών ή/ και διαλυτών και νερού. Ενδεικτικές εφαρμογές: Ελαφρές 
εργασίες βιομηχανικού καθαρισμού, συντήρηση μηχανημάτων. Βαφές, επιστρώσεις και ρητίνες 
Πρότυπα: ΕΝ 365 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) 

 

1. Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες 
Χαρακτηριστικά: 
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευ-
τικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 
2. Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 
Χαρακτηριστικά: 
Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθη-
τική σόλα. 





Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά 
την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επι-
στρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε η-
μερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 
• Προστασία δακτύλων 
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
• Αντιστατικές ιδιότητες 
• στη σόλα oil resistant 
3. Άρβυλα μονωτικά (ηλεκτρολόγων) 
Πεδίο χρήσης: Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά, με  προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική 
σόλα. 
Συμμορφώνονται με τα πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
Το προϊόν φέρει τις ενδείξεις SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που αντιστοιχούν με την προστασία S3. Επι-
πλέον, να έχει τις ενδείξεις CI (προστασία έναντι ψύχους), HI (προστασία έναντι θερμότητας). 
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά 
την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επι-
στρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε η-
μερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Τα σύμβολα SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που συμβολίζει: 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• Στη σόλα oil resistant 

• CI έναντι ψύχους 

• WRU υδατοαπωθητικό 

• HI αντοχή θερμότητας εως 300ο C 

• Να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV 
Μεγέθη: 39-47 
4. Άρβυλα εργασίας (ελαφριά) 

Πεδίο χρήσης: Για τους εργάτες πεζής σάρωσης, τις καθαρίστριες κτιρίων και τους οδηγούς οχημάτων. 

Χαρακτηριστικά: 

Χαμηλό υπόδημα ασφαλείας με προστατευτικό δακτύλων μεταλλικό ή συνθετικό πολυμερές, αντιστατικές 

ιδιότητες, αντικραδασμικό τακούνι, ενδιάμεση σόλα προστασίας κατά της διάτρησης, αντίσταση στην διείσ-

δυση και στην απορρόφηση νερού (αδιαβροχοποίηση),αντιολισθητική σόλα φτιαγμένη από υψηλής ποιό-

τητας συνθετικό υλικό. Εσωτερικά να φέρει διαπνέον ύφασμα και αφαιρούμενη σόλα με άνετη και ευρύ-

χωρη φόρμα που να προσφέρει άνεση μετά από πολύωρη χρήση για άτομα που είναι όρθια στην εργασία 

τους ή περπατούν πολύ. Μέγεθος 36-47, Βάρος παπουτσιών Νο 42 να μην ξεπερνά τα 500 gr. 





Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά 
την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επι-
στρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε η-
μερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Μέγεθος 37-47 Βάρος παπουτσιών Νο 42 να μην ξεπερνά τα 500 gr 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 Διαθέτει S3+CI+HRO+HI+SRC 
Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• στη σόλα oil resistant 

• CI έναντι ψύχους 

• HRO υδατοαπωθητικό  

• HI αντοχή θερμότητας εως 300ο C 

• SRC Βαθμός αντιολίσθησης 

5. Σαμπό εργασίας 
Πεδίο χρήσης: Για τις βασικές εργασίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
Χαρακτηριστικά: 
Σαμπό εργασίας με υλικό που να απωθεί τα υγρά, αντιολισθητική σόλα, κανονική φόρμα, με αφαιρούμενος 
εσωτερικούς πάτους και ειδικά σχεδιασμένη μύτη στη σόλα που να προσφέρει σταθερότητα σε εναλλαγή 
επιφανειών. Μέγεθος 36-47. 
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά 
την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επι-
στρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε η-
μερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
Σήμανση: 

• CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

• SRC 

• ΟΒ 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Ωτοβύσματα μιας χρήσης (ζευγάρι) 
Πεδίο χρήσης: Εργασία σε περιβάλλον όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά 
όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου 
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακου-
στικό πόρο. Θα πρέπει να είναι εύχρηστα κατά τη χρήση τους, να μην ασκούν πίεση στα αυτιά και να μη 
ζεσταίνουν. Μπορεί να τοποθετηθούν σε δότη ανά 400- 500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο 
είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο. 
Πρότυπο: ΕΝ 352-2 
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα 
τα εξής: 

• CE 

• Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 





Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος εξασθένισης του ακουόμενου ήχου 
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η 
χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο 
2. Ζώνη αναρρίχησης πέντε (5) σημείων για προστασία από πτώσεις 
Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτρολόγους που εκτελούν εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συ-
ναρμολογηθούν ικριώματα όπως στην συντήρηση του δημοτικού φωτισμού. 
Χαρακτηριστικά: 
Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και την μέση 
και έχουν δακτύλιους σύνδεσης. 
• Θα έχει 5 σημεία στήριξης, εργονομική επενδυμένη ζώνη μέσης, και εργονομική επενδυμένη στα σημεία 
που περικλείουν τα πόδια ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμων και μηρών, με πλαϊνούς κρίκους ανάρτησης εργα-
λείων. 
Προδιαγραφές: ΕΝ 361, ΕΝ 358 και ΕΝ 813 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας 
3. Ποδιά σαμαράκι 
Είδος: Ένδυση εργασίας  
Πεδίο χρήσης: Για τοπροσωπικό καθαριότητας 
Χαρακτηριστικά: Αμάνικη Unisex Ποδιά εργασίας τύπου σαμαράκι, κατάλληλη για εργασίες καθαρισμού, με 
σύνθεση από 100% βαμβακερό ύφασμα. Αποτελείται από ανεξίτηλα χρώματα που να πλένονται στους 60° 
C και διαθέτει 1 διπλή τσέπη εμπρός χαμηλά για τοποθέτηση αντικειμένων ή εργαλείων. Περιλαμβάνει δε-
σίματα δεξιά και αριστερά που να προσφέρει προσωπική επιλογή στο μέγεθος του κλεισίματος.Μέγεθος 
XS-XXL .Πρότυπο ΕΝ ISO 13688, CE 
Σήμανση: 

• CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

• 100% cotton 
4. Ρόμπα εργασίας 
Είδος: Ένδυση Εργασίας 
Πεδίο χρήσης: Για το νοσηλευτικό προσωπικό 
Χαρακτηριστικά: Ρόμπα με πέτο γιακά από εξαιρετική καμπαρντίνα, μανσέτα με κουμπί –κουμπότρυπα, 
ζώνη στη μέση πίσω, τσέπη αριστερά – δεξιά και τσεπάκι στο στήθος, μπροστά κουμπώνει μπροστά με κου-
μπί –κουμπότρυπα. Σύνθεση: 65%πολ-35%βαμβ. Βάρος ελάχιστο 170gr/m², Μεγέθη: S-XXXL. 
Σήμανση: 

• CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

• 100% βαμβάκι 

 

 

             ΣΥΝΤΑΞΗ                                              ΕΛΕΓΧΟΣ                                               ΘΕΩΡΗΣΗ  

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ                           ΝΙΚΗ ΡΗΓΑΚΟΥ                           ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 





 

 

 

 

 

 

  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  

Μονάδα 

μέτρησης 

 
Κ.Α. 20.6061. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Κ.Α. 20.6061. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 
Κ.Α. 35.6061. 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

 
Κ.Α. 30.6061. 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Κ.Α. 15.6061. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κ.Α. 15.6061. 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

Κ.Α. 10.6061. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ 

 
Συνολική 

ποσότητα 

Ενδεικτικές 

τιμές χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 
Συνολικό 

ποσό 

ΟΜΑΔΑ Α'  ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 Γάντια Δερματοπάνινα ζεύγος 2.300 30 305 320 0 0 0 2.955 2,00 5.910,00 

2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ζεύγος 1.000 0 300 320 0 50 50 1.720 1,80 3.096,00 

3 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος 0 10 0 0 50 0 0 60 2,10 126,00 

4 Γάντια νιτριλίου ή LATEX μιας χρήσης (100 τεμ./κούτα) συσκευασία 23 0 8 24 43 16 18 132 10,00 1.320,00 

5 Γάντια συγκολλητών ζεύγος 0 0 0 8 0 0 0 8 6,00 48,00 

6 Γάντια μονωτικά ζεύγος 0 4 0 0 0 0 0 4 26,00 104,00 

7 Γάντια με προστασία για χρήση αλυσοπρίονου ζεύγος 0 0 9 0 0 0 0 9 30,00 270,00 

8 Γάντια από νεοπρένιο ζεύγος 0 0 0 0 0 0 4 4 3,00 12,00 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10.886,00 

ΦΠΑ 2.612,64 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13.498,64 

ΟΜΑΔΑ Β'  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

9 Ασπίδιο προστασίας από υγρά τεμάχιο 1 0 0 0 0 0 0 1 21,00 21,00 

10 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο τεμάχιο 0 2 0 0 0 0 0 2 21,00 42,00 

11 Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο τεμάχιο 0 0 9 0 0 0 0 9 19,00 171,00 

12 Γυαλιά τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους τεμάχιο 4 0 0 5 0 0 0 9 7,50 67,50 

13 Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες (goggles τύπου 2) ζεύγος 110 0 50 12 0 0 0 172 8,00 1.376,00 

14 Γυαλιά οξυγονοκόλλησης τύπου goggles τεμάχιο 0 0 0 5 0 0 0 5 8,50 42,50 

15 Γυαλιά προστασίας από ηλιακά ακτινοβολία τεμάχιο 60 3 60 18 0 0 0 141 8,50 1.198,50 

16 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές τεμάχιο 0 0 0 5 0 0 0 5 7,50 37,50 

17 Κράνος προστασίας από μηχανικούς κινδύνους τεμάχιο 0 0 0 30 0 0 0 30 8,50 255,00 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.211,00 

ΦΠΑ 770,64 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 3.981,64 

ΟΜΑΔΑ Γ'  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

18 Φιλτρόμασκα FFP2 τεμάχιο 550 0 380 0 90 0 0 1.020 3,00 3.060,00 

19 Φιλτρόμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής τεμάχιο 550 0 380 0 40 0 0 970 3,00 2.910,00 

20 Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης τεμάχιο 0 0 0 0 100 0 0 100 0,10 10,00 

21 Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 (σετ) τεμάχιο 0 0 0 10 0 0 0 10 75,00 750,00 

22 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας ΑΒΕΚ2Ρ3 τεμάχιο 0 0 0 12 0 0 0 12 28,00 336,00 

23 Μάσκα ημίσεως του προσώπου με δίδυμα φίλτρα Α2 Ρ3 και ανταλλακτικά Α2Ρ3 (σετ) τεμάχιο 0 0 0 10 0 0 0 10 13,00 130,00 

24 Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας Α2Ρ3 τεμάχιο 0 0 0 12 0 0 0 12 10,00 120,00 
 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.316,00 

 ΦΠΑ 1.755,84 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 9.071,84 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

 





ΟΜΑΔΑ Δ'  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

25 Προστατευτικό χεριών (μανίκια) από αλυσοπρίονο τεμάχιο 0 0 9 0 0 0 0 9 50,00 450,00 

26 Καπέλο (τύπωμα) τεμάχιο 100 0 30 10 0 0 0 140 3,00 420,00 

27 Παντελόνι εργασίας με αντανακλαστικές ταινίες τεμάχιο 150 0 52 30 0 0 0 232 17,00 3.944,00 

28 Παντελόνι προστασίας με αλυσοπρίονο τεμάχιο 0 0 9 0 0 0 0 9 80,00 720,00 

29 Μπλουζάκι t-shirt τεμάχιο 100 0 30 30 0 0 0 160 5,00 800,00 

30 Φόρμες εργασίας ολόσωμες τεμάχιο 8 0 10 30 0 0 0 48 20,00 960,00 

31 Μπουφάν αδιάβροχο τεμάχιο 150 4 10 20 0 0 0 184 45,00 8.280,00 

32 Αντανακλαστικά γιλέκα διάτρητα (τύπωμα) τεμάχιο 300 10 30 30 0 0 0 370 4,50 1.665,00 

33 Ποδιές συγκολλητών τεμάχιο 0 0 0 3 0 0 0 3 10,00 30,00 

34 Νιτσεράδες τεμάχιο 110 0 35 0 0 0 0 145 43,00 6.235,00 

35 Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης τεμάχιο 110 0 0 20 20 0 0 150 10,00 1.500,00 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 25.004,00 

ΦΠΑ 6.000,96 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 31.004,96 

ΟΜΑΔΑ Ε' ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

36 Γαλότσες ζεύγος 27 0 18 18 1 0 0 64 10,00 640,00 

37 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 146 0 40 50 0 0 0 236 25,00 5.900,00 

38 Άρβυλα μονωτικά (ηλεκτρολόγων) ζεύγος 0 8 9 0 0 0 0 17 55,00 935,00 

39 Άρβυλα εργασίας (ελαφριά) ζεύγος 146 0 18 0 0 0 0 164 30,00 4.920,00 

40 Σαμπό εργασίας ζεύγος 0 0 0 0 1 0 0 1 40,00 40,00 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 12.435,00 

ΦΠΑ 2.984,40 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 15.419,40 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ'  ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

41 Ωτοβύσματα μιας χρήσης (ζευγάρι) ζεύγος 0 8 8 9 0 0 0 25 2,00 50,00 

42 Ζώνη αναρρίχησης πέντε (5) σημείων για προστασία από πτώσεις τεμάχιο 0 0 1 0 0 0 0 1 240,00 240,00 

43 Ποδιά σαμαράκι τεμάχιο 0 0 0 0 5 35 0 40 15,00 600,00 

44 Ρόμπα εργασίας τεμάχιο 0 0 0 0 7 0 0 7 25,00 175,00 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.065,00 

ΦΠΑ 255,60 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.320,60 

 Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 59.917,00 

ΦΠΑ 14.380,08 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 74.297,08 

  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΝΠΔΔ – ΟΤΑ Α΄ 
ΒΑΘΜΟΥ)

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090198370
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.galatsi.gr
Πόλη: ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Ταχ. κωδ.: 11146
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ
Τηλέφωνο: 2102143315
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@galatsi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
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.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 14710/22-6-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




