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                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  της 20-02-2018 
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμ.Απόφασης: 79 

 

 

 

 

 

 

 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της αριθμ. 7/2018 συνεδριάσεως της  
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω 

 

    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 3847/16-02-2018 έγγραφης 
πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι: 
 

         Παρόντες                     Απόντες  
1. Γιάννα Χριστόγλου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)      1. Παρασκευή Δάγκα (τακτικό μέλος)     
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικό μέλος)                2. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)             
3. Eυθύμιος Ζάχαρης (τακτικό μέλος)      3. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτικό μέλος)                                                                  
4. Aναστάσιος Σαράντου (τακτικό μέλος)  
5. Ιωάννης Γκίκας (τακτικό μέλος)                
6. Iωάννης Δημομελέτης (τακτικό μέλος) 
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματικό μέλος)  αν και κλήθηκαν νόμιμα      

              
Στο 3ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 

3807/16-02-2018 του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:     
 

ΘΕΜΑ: α) Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  
129.584,00  € (με το ΦΠΑ)  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, γ)  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 
1.500,00  ευρώ, για τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης,  του εν λόγω διαγωνισμού δ) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2018 μελέτης 
με  αριθμό  πρωτ. : 2579/2-2-2-18 και καθορισμός  των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ).   
       
   Κυρία Πρόεδρε, σας διαβιβάζω : 

1. Την αριθμ. 2/2-2-2-18 μελέτη (με αρ. Πρωτ.  2579/2-2-2-18)   που συνέταξε η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Διαφάνειας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 129.584,00  € (με το ΦΠΑ) που αφορά στην εκτέλεση 
προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ),”  

  Θ Ε Μ Α :  Α) Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Λοιπών παροχών σε είδος (Είδη Ατομικής Προστασίας κλπ) β) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 129.584,00 € 
(με το ΦΠΑ) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 γ) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 € 
για τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης του εν λόγω 
διαγωνισμού δ) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2018 μελέτης με 
αριθμό πρωτ. 2579/2-2-2018 και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Λοιπών παροχών σε είδος (Είδη Ατομικής 
Προστασίας κλπ) 
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2. Την αριθμ.24/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), 

3. Την με αριθμ. Πρωτ. 3451/13-02-2018 πρόταση δέσμευσης, ποσού 129.584,00 €, με Φ.Π.Α. 24% (ΑΔΑΜ: 
18REQ002664551 2018-02-13)  η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών το οποίο αφορά στην παραπάνω προμήθεια. 

4. Τις με  αριθμ. 389, 390, 391, 392, 393 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης  με τις οποίες 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού 129.584,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018, για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας και συγκεκριμένα των παρακάτω κωδικών: 

 ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο:Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο:Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)  

 ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο:Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο:Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο:Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 
5.  Την με αριθμ. Πρωτ. 3627/15-02-2018  πρόταση δέσμευσης, ποσού 1.500,00  €, με Φ.Π.Α.  24% (ΑΔΑΜ: 18REQ002678521 
2018-02-15)  η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά στα 
έξοδα δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης της παραπάνω προμήθειας. 
6.  Τη με  αριθμ. 427 της 16ης Φεβρουαρίου 2018 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  με την οποία προτείνεται η δέσμευση 
πίστωσης ποσού 1.500,00  € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα 
δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης της παραπάνω προμήθειας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ να θέσετε το θέμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και να αποφασίσετε: 
1. Tον ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού, κατά την ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016 από 23/10/2015, την προτεινόμενη  ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
  α.  MIXEΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ,  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως πρόεδρος του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, με βαθμό Γ΄ 
  β.  ΓΚΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, με βαθμό Α΄ 
  γ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,   με Βαθμό Α΄ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α.  ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ,  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, με βαθμό Δ΄ 
  β.   ΠΑΛΜΙΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, με βαθμό Δ΄ 
  γ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με Βαθμό Γ΄ 
2. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 129.584,00  € (με τον Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των παρακάτω 

κωδικών ανάληψης: ΚΑ. 10.6063.003  - ΚΑ. 15.6063.003, ΚΑ. 20.6063.005, ΚΑ. 30.6063.003, ΚΑ. 35.6063.003, του 
οικονομικού έτους 2018 , για την πληρωμή της  παραπάνω Προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
«Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α΄), καθώς και τα άρθρα 158 & 172 του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') και του άρθρου 32 του από 17/5/59 Β.Δ 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00  ευρώ, για τα έξοδα δημοσίευσης,  του εν λόγω διαγωνισμού. 
4. Την  έγκριση μελέτης με Α.Μ. 2/2018  (αρ. Πρωτ.  2579/2-2-2-18) καθώς και την κατάρτιση των όρων  και Σύνταξη Διακήρυξης 

του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – 
Αρμοδιότητες» (παρ. ε), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α΄). 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 (παρ. 1), του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 
114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεύχος Α΄) 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                                                      

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε 

υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 

1. Τον ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων αυτού, κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 του 

Ν.4412/2016 από 23/10/2015, την προτεινόμενη  ως εξής:  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

  α. MIXEΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ,  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως πρόεδρος του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, με 

βαθμό Γ΄ 

  β. ΓΚΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, με βαθμό Α΄ 

  γ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,   με Βαθμό Α΄ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  α. ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ,  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, με βαθμό Δ΄ 

  β. ΠΑΛΜΙΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, με βαθμό Δ΄ 

  γ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με Βαθμό Γ΄ 

2. Τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 129.584,00 € σε βάρος των κάτωθι κωδικών του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή της ανωτέρω προμήθειας ως εξής: 

 Κ.Α. 10.6063.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)» εκ ποσού 

6.000,00 € 

 Κ.Α. 15.6063.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)» εκ ποσού 

16.000,00 € 

 Κ.Α. 20.6063.005 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)» εκ ποσού 

52.000,00 € 

 Κ.Α. 30.6063.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)» εκ ποσού 

19.000,00 € 

 Κ.Α. 35.6063.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)» εκ ποσού 

36.584,00 € 

3. Τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6462.001 με τίτλο «Δημοσίευση 

προκηρύξεων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τη δημοσίευση της περίληψης του 

εν λόγω διαγωνισμού  

4. Την υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτη (αριθμ. πρωτ. 2579/2-2-2018) της Δ/νσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και 

Διαφάνειας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

(ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ).  

5. Τη σύνταξη των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που αφορά την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ),  όπως επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ορίζοντας ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 

20/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12/04/2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
                                                                                                                                    ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ) 

ΑΜ. 2/2-2-2018  

Αρ. Πρωτ. : 2579/2-2-2018    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:129.584,00 ΕΥΡΩ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

• Το άρθρο 209 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

• Το Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. 100 Α/2007), άρθρο 9, παρ. 4 - Ν 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α/2013), 

άρθρο 26, παρ. 1. 

• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Την υπ’ αριθ. 35130/739/9.8.10 απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 

• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’145 /05-08-2016)) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης». 

• Το Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ισχύς από 16-3-2013 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), και ισχύει. 

• Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

• Το N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ». 
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• Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

• Το άρθρο 169 του Ν.4261/14. (Τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986). 

• Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

• Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. 

• Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

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

• Το Ν.4483/2-17 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α’)  

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-

2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

• Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 

14
ο
 άρθρο της. 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

• Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αιγάλεω οικον. έτους 2018 και τους κωδικούς: 

ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ)  

ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

 

βρίσκονται γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της προμήθειας αυτής. 

 

• Την αριθ. 24/6-2-2018 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση διενέργειας Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και τις δαπάνες των ανωτέρω κωδικών προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2018 που αφορούν το κόστος υπηρεσιών για την προμήθεια ατομικής 

προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΣΥΘΩ6Ν-ΑΟΖ). 

 

1. Η προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου θα 

εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως και όλων των προηγούμενων νόμων και διατάξεων 

περί προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων που ισχύουν και σήμερα. 

2. Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 

εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Οι υποψήφιοι 

προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα είδη για τα   
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οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές των παραπάνω μελετών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του 

αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας. 

3. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη 

ανέρχεται σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια τρία ευρώ (104.502,96 €) επί πλέον 

Φ. Π. Α. 24 % εικοσιπέντε χιλιάδες ογδόντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (25.080,71€) 

και ποσό για στρογγυλοποίηση τριάντα τρία λεπτά (0,33 €), ήτοι συνολικά  εκατόν είκοσι 

εννέα χιλιάδες, πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (129.584,00€). Η παραπάνω δαπάνη 

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγάλεω έτους 2018 για το προσωπικό του. 

 

Τα C.P.V. της παραπάνω προμήθειας είναι τα εξής: 

 

Ομάδα Α Γάντια 18141000-9 

Ομάδα Β 

Κράνη – Γυαλιά- 
Μάσκες 
προστασίας 
οφθαλμών 

33733000-7 

Ομάδα Γ 
Προστασία 
αναπνοής 1814300-3 

Ομάδα Δ 
Προστατευτική 
ενδυμασία 35113440-5 

Ομάδα Ε Υποδήματα 18830000-6 

Ομάδα ΣΤ 
Άλλα μέσα 
προστασίας 18143000-3 

Ομάδα Ζ 
Μπουφάν 
ψύχους 18220000-7 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με 

συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αντικείμενο, την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου, συνολικής ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

129.584,00 €  

• Τα είδη της παραπάνω προμήθειας σχετικά με τα ατομικά μέσα προστασίας των 

υπαλλήλων του Δήμου χωρίζονται σε έξι ομάδες. 

• Γάντια 

• Κράνη – Γυαλιά- Μάσκες προστασίας οφθαλμών 

• Προστασία αναπνοής 

• Προστατευτική ενδυμασία 

• Υποδήματα 

• Άλλα μέσα προστασίας 

• Μπουφάν ψύχους 

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μια ή παραπάνω ομάδες, αλλά για 

το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υλικών, 

περιγράφονται αναλυτικά  στο παράρτημα Α της Διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί μετά από Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Άρθρο 1
ο
 

1.1 Ορισμοί 

 

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για να καλύψουν 

ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Αιγάλεω, συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 129.584,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και η δαπάνη θα βαρύνει 

τους κωδικούς: 

ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) ποσού 6.000,00€  

ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) ποσού 16.000,00€ 

ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) ποσού 52.000,00€  

ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) ποσού 19.000,00€  

ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) ποσού 36.584,00€  

 

Τα είδη της παραπάνω προμήθειας σχετικά με τα ατομικά μέσα προστασίας των 

υπαλλήλων του Δήμου χωρίζονται σε έξι ομάδες. 

Στην ομάδα Α  :  Γάντια 

Στην ομάδα Β  :  Κράνη – Γυαλιά- Μάσκες προστασίας οφθαλμών 

Στην ομάδα Γ   :  Προστασία αναπνοής 

Στην ομάδα Δ   :  Προστατευτική ενδυμασία 

Στην ομάδα Ε   :  Υποδήματα 

Στην ομάδα ΣΤ :  Άλλα μέσα προστασίας 

Στην ομάδα Ζ   : Μπουφάν ψύχους 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του 
Δήμου Αιγάλεω θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 
καταθέσουν προσφορά για μια η περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες, αλλά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υλικών, 
περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω μελέτες και αποτελούν το Παράρτημα Α της 
Διακήρυξης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ    C.P.V. ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

Γάντια δερματοπάνινα  1.000 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 2,00  2.000,00  

Γάντια PVC 1200 ZΕΥΓΗ 18141000-9 2,50  3.000,00 

Γάντια Νιτριλίου 

 
500 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 4,00  2.000,00 

Γάντια από ύφασμα & 
Νιτρίλιο 

 

1000 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 3,00  3.000,00 

Γάντια ελαστικά μίας 
χρήσης (κουτί 
100τεμαχίων) 

 

100 ΤΕΜ 18141000-9 3,00  300,00 

Γάντια Συγκολλητών 
(Ζεύγος)  

 

2 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 8,00  16,00 

Γάντια Μονωτικά 

 (Ζεύγος) 
9 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 5,44  48,96 

Γάντια αντιθερμικά 20 ΖΕΥΓΗ  18141000-9 8,00 160,00 
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μαγείρων (Ζεύγος) 

ΣΥΝΟΛΟ:     € 10.524,96 

Φ.Π.Α.:    €  2.525,99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 13.050,95 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Β 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TEM-ΖΕΥΓΗ 
C.P.V. 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

20 TEM 33733000-7 5,00 100,00 

Γυαλιά τύπου goggles για 
προστασία από χημικούς ή 
μηχανικούς κίνδυνους 

 

20 ΤΕΜ 33733000-7 11,00  220,00 

Γυαλιά προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία 

 

387 ΤΕΜ 33733000-7 18,00  6.966,00 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΥΓΡΑ 

80 ΤΕΜ 33733000-7 12,00  960,00 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

35 ΤΕΜ  33733000-7 11,20  392,00 

Μάσκα για 
ηλεκτροσυγκολλητές 

3 ΤΕΜ 33733000-7 15,00 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    €  8.683,00 

Φ.Π.Α.:      € 2.083,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 10.766,92 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 

 

200 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ  20 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1814300-3 30,00 6.000,00 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ με φίλτρα A1 
P3 

350 ΤΕΜ 1814300-3 23,00  8.050,00 

φίλτρα ABEK2 P3 
12 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 2 

ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 
1814300-3 44,00 528,00 

Μάσκα ολόκληρου του 
προσώπου ΓΙΑ φίλτρα 
ABEK2 P3 

14 ΤΕΜ 1814300-3 45,00 630,00 

Μάσκα σκόνης μιας 
χρήσεως 

90 Κουτιά των 50 τεμ 1814300-3 4,40 396,00 

ΣΥΝΟΛΟ:     € 15.604,00 

Φ.Π.Α.:      € 3.744,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     € 19.348,96 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 
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ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΛΩΡΙΔΕΣ και επιγραφή  

800 ΤΕΜ 35113440-5 3,50  2.800,00 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ 60 ΤΕΜ 35113440-5 4,50 270,00 

Ποδιές συγκολλητών 2 ΤΕΜ 35113440-5 7,00 14,00 

Στολές προστασίας από 
χημικά 

380 TEM  35113440-5 13,00 4.940,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 8.024,00 

Φ.Π.Α.:    € 1.925,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 9.949,76 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Ε 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 402 ZEYΓΗ 18830000-6 11,00 4.422,00 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Ζεύγος) ΡΑΦΤΑ 

482 ΖΕΥΓΗ 18830000-6 30,00  14.460,00 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Ζεύγος) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

9 ΖΕΥΓΗ 18830000-6 45,00  405,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 19.287,00 

Π.Α.:    € 4.628,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 23.915,88 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

Μονωτικά εργαλεία 
ηλεκτρολόγων 

ΠΕΝΣΑ ΤΕΜ 5  18143000-3 22,00 110,00 

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟΤΕΜ 
5  

18143000-3 20,00 100,00 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 
ΥΠΟΜΟΧΛΙΟΣ 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 26,80 134,00 

ΣΕΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 

ΣΕΤ 5  

18143000-3 30,00 150,00 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΤΑΣΗΣ 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 57,00 285,00 

ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΤΑ 
(ΚΑΡΥΔΑΚΙ) 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 20,00 100,00 

Μέσα προστασίας από 
πτώσεις 

2 ΣΕΤ 18143000-3 190,00 380,00 

Ωτοβύσματα μιας χρήσεως 
10 Κουτιά των  200 

τεμαχίων  
18143000-3 29,00  290,00 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 10 ΖΕΥΓΗ 18143000-3 10,00 100,00 
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ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

40 ΤΕΜ 18143000-3 7,50  300,00 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ πλήρης 500 ΤΕΜ 18143000-3 38,00  19.000,00 

ΣΚΟΥΦΟΣ ΨΥΧΟΥΣ 490 ΤΕΜ 18143000-3 2,50  1.225,00  

ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΙΝΟ 510 ΤΕΜ 18143000-3 2,50  1.275,00  

ΥΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

36 Κουτιά των 100 
τεμαχίων 

18143000-3 3,00 108,00  

ΚΑΠΕΛΑ ΔΙΚΟΧΑ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

30 Κουτιά των 100 
τεμαχίων 

18143000-3 14,00 420,00 

ΚΑΠΕΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ  
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

54 ΤΕΜ 18143000-3 4,00 216,00 

 ΑΝΤΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΤΥΠΟΥ 

ΣΑΜΠΩ- ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 
21 ΖΕΥΓΗ   18143000-3 40,00 840,00 

ΣΑΚΑΚΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΛΕΥΚΑ 

26 ΤΕΜ  18143000-3 25,00 650,00 

ΡΟΜΠΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 30 ΤΕΜ 18143000-3 16,00 480,00 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

226 ΤΕΜ 18143000-3 17,00 3.842,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 30.005,00 

Φ.Π.Α.:    €   7.201,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 37.206,20 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Z 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μπουφάν ψύχους 225 18220000-7 55,00 € 12.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    €   2.970,00 

Φ.Π.Α.:    € 15.345,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 104.502,96 € 

ΦΠΑ 24% 25.080,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 129.583,67 € 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,33€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 129.584,00€ 

 

1.2 Νομικό πλαίσιο : 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

• του άρθρου 209 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

• Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. 100 Α/2007), άρθρο 9, παρ. 4 - Ν 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α/2013), 

άρθρο 26, παρ. 1. 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Την υπ’ αριθ. 35130/739/9.8.10 απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’145 /05-08-2016)) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης». 

• Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), και ισχύει 

• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

• Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

• Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

• Το άρθρο 169 του Ν.4261/14. (Τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986) 

• Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

• Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. 

• Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

•  Το Ν.4483/2-17 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α’)  

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-

2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

• Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 

14ο άρθρο της. 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

• Επίσης έχει ληφθεί η με αριθμό 24/6-2-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 

με την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παραπάνω 

προμήθεια. 
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Άρθρο 2
ο
 

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

• Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

• Η Συγγραφή υποχρεώσεων των παραπάνω μελετών. 

• Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης. 

• Η Τεχνική Περιγραφή 

• Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς. 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) 

είναι : 

•Η Σύμβαση 

•Η διακήρυξη 

•Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 

•Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

• Συγγραφή Υποχρεώσεων 

•Προϋπολογισμός της Μελέτης. 

•Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 3
ο
 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Ως ημερομηνία ανάρτησης της 

διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. και έναρξη υποβολής των 

προσφορών, ορίζεται η 20/3/2018 και ώρα 13.00. Ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 12/4/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-

5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 

6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο 17ο και το 18ο άρθρο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4
ο
  

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί 

όρων διακήρυξης 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται ακόμη, 

σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω, στον δικτυακό 

τόπο:www.egaleo.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 2 ,Τ.Κ. 122 43, τηλέφωνο: 

213.20.44.838 , Fax: 213.20.44.861, e-mail: maria.tzortzi@egaleo.gr, τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί των 

εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξη και Μελέτες) , υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 

να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 

.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν 

μέχρι και την 10
η
 εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών, δηλ μέχρι την 12/4/2018 και ώρα 13:00. 

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της 

ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

 

Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 

αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο 

μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη και Μελέτες), καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Α. επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές 

απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 

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

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

http://www.oraiokastro.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να 

παρατείνουν τις προθεσμίες. 

 

 

Άρθρο 5
ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

5.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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. 

5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 

προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής : 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
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• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 6
ο
 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Ν 4412/16, άρθρο 80 ) 

 

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Μέρος των 

τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων (prospectus), σύμφωνα με ότι σχετικό ορίζεται στο 9ο άρθρο της παρούσας, 

μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται 

οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες 

μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής (Ν. 4412/16, άρθρα 73,74,75) 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής 

δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 και το 

11ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό που είναι το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (2.090,06 €). 

7.2 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α' 147) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 

(ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων των οδηγιών. (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

 

Α) Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, 

στ) ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας, όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 

4412/16. 

Η υποχρέωση αυτού του εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Β) Όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

Ότι δεν 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. 

 

Γ) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

Δ) Ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές. 

 

Ε) Ότι άλλο αναφέρεται και ζητείται στην προαναφερθείσα ΤΕΥΔ και έχει σχέση με την 

συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

7.3 Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που 

τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 

7.4 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

 Για μια Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ. Ε. 

Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ. στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 

της Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί 

μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια 

διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
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Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στην χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία 

θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

σύμφωνα με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') η οποία 

θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα 

πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει 

στην ένωση. 

 

Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει Προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, πρέπει να περιβληθεί 

από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της Προσφοράς 

κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης του 

Έργου σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε 

περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η 

δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους 

που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

7.5 Συμπληρωμένα τα Φύλλα συμμόρφωσης 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή τους πριν 

αυτές υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 

υποψήφιους προμηθευτές). 

• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω 

από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 

υπογραφή). 

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, 

αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι 

σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την Απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 

τεύχος Β'). 
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Άρθρο 8
ο
 

Εγγυήσεις 

8.1 Εγγύηση συμμετοχής 

α) Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, 

να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία αξίας του/των ομάδων 

(χωρίς ΦΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής ανά ομάδα φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (2%) ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α Γάντια (CPV: 18141000-9) 10.525,00 210,50 

Β Κράνη – Γυαλιά- Μάσκες 
προστασίας οφθαλμών 
(CPV:33733000-7) 

8.683,00 173,66 

Γ  Προστασία αναπνοής 

(CPV:1814300-3) 

15.604,00 312,08 

Δ Προστατευτική ενδυμασία 

(CPV:35113440-5) 

8.024,00 160,48 

Ε Υποδήματα (CPV: 18830000-6) 19.287,00 385,74 

ΣΤ Άλλα μέσα προστασίας 

(CPV:18143000-3) 

30.005,00 600,10 

Ζ Μπουφάν ψύχους 

(CPV:18220000-7) 

12.375,00 247,50 

  

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

β1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών 

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος 

προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, δηλαδή πρέπει 

να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς λήγει, ο Δήμος Αιγάλεω μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
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Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

 

8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 

να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), 

με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά η το είδος της υπηρεσίας η εργασίας. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση ς 

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 εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

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

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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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 περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

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

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 9
ο
  

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών (Ν. 4412/16 άρθρο 92) 

9.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 1
ης

 παραγράφου του 11ου 

άρθρου της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013. 

9.2       Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής : 

α) Ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και 

β) Ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου ως υποφάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

9.3 Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά συμμετοχής). 

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από τις 

σχετικές μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω. 

γ) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους 

προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται CE : 

Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή. 

Εξέταση τύπου ΕΟΚ 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει 

σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των 

ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

9.4 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν ____________») αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

9.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε 

υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών 

διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της σχετικής μελέτης του Δήμου 

Αιγάλεω συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Πέρα από την υποβολή του αρχείου της τεχνικής προσφοράς της ειδικής 

ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος που παράγει το σύστημα, πρέπει απαραίτητα 

να υποβληθεί και τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τη 

παρακάτω παράγραφο που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά συνίσταται σε μια ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας που θα αναφέρει : 

ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης, 

ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων αγαθών, όπως αυτές 

αναφέρονται στις παραπάνω μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου. 

ότι όλα τα είδη ατομικής προστασίας θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά 

πρότυπα (Ελληνικά & Ευρωπαϊκά), το σήμα ποιότητας & ότι άλλο αποδεικνύει την 

γνησιότητα & την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την υγιεινή των 

εργαζομένων. 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίσει επίσης: 

Δείγματα και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή ή άλλου πιστοποιημένου φορέα σχετικά με 

τις προδιαγραφές και την ποιότητα των ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων . Επίσης ο 

προμηθευτής θα προσκομίσει φυλλάδια (Prospectus) και αναλυτική τεχνική περιγραφή για το 

σύνολο των ειδών. 

 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

 

9.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, με ποινή αποκλεισμού σε 

αντίθετη περίπτωση. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αιγάλεω, πλην των Φ. Ε. Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα 

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν 
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έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

αναφέρονται, για παράδειγμα, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ. τ. λ. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιον τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 

τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

9.7 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει 

να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ. Ε. Π.). 

 

9.8 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

9.9 α) Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της 

προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας. 

β) Ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνεται ολογράφως επί ποινή 

απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη. 

γ) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στην 

διακήρυξη. 

 

9.10 Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Πέρα από την υποβολή του αρχείου της οικονομικής προσφοράς της ειδικής 

ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος που παράγει το σύστημα, πρέπει απαραίτητα 

να υποβληθεί και οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που 

περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 2 παραπάνω οικονομικών προσφορών, 

υπερισχύει η ψηφιακά υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά που υποβάλλεται 
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σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης και όχι αυτή που παράγει αυτόματα το 

σύστημα. 

Προσφορές γενικά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για τη μια μόνο ομάδα η και για τις δυο 

ομάδες. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια 

ειδών της κάθε ομάδας. Το σύνολο στην προσφορά του προμηθευτή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει (επί ποινή απόρριψης) το σύνολο που αναφέρεται στους επιμέρους ενδεικτικούς 

προϋπολογισμούς, της κάθε ομάδας. Επίσης η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά που 

αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή, ο οποίος 

δεν μπορεί να δώσει προσφορά, πάνω από την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

9.11 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

9.12 Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της 

οικονομικής προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

9.13 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της 

προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα 

με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, 

εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή 

μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1
ου

 άρθρου του Ν. 4250/2014. 

Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 

αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη 

συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 

υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 

άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

 

9.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών 

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

 

9.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο της Υ. Α. Π1/2390/16-10-

2013. 

 

9.16 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 

έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
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προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς 

τους. 

 

9.17 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή 

στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 

καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς. 

 

9.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 

να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να 

έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί. 

 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για 

την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

9.19 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα 

στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

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

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή 

για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των 

αρχείων στους υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 
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Άρθρο 10
ο
 

Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που απαιτείται σύμφωνα με τα 

ανωτέρω αναφερόμενα στο Άρθρο 9 να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών 

(3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως 

απαράδεκτης θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 

και στοιχεία. 

 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω, θα υποβληθούν στον ΔΗΜΟ μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, 

όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ που διενεργεί την προμήθεια. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον 

αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση 

(email). 

 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω 

ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Δήμος Αιγάλεω 
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση 

έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της 
διακήρυξης) 

 Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος 
(είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

Άρθρο 11
ο
 

Προσκόμιση δείγματος 

 

Επί ποινή αποκλεισμού θα κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη, που 

αφορούν την ομάδα η τις ομάδες που θα συμμετέχουν, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες 

μελέτες, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς. 
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Η προσκόμιση των δειγμάτων θα γίνεται στην Δ/νση: Ιερά Οδός 364 Αιγάλεω στο Τμήμα 

Προμηθειών . 

 

Τα δείγματα κρατούνται στη διάθεση του Δήμου και ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει (ή 

να προσφέρει) το είδος σύμφωνα με το δείγμα που κατέθεσε (ως προς τον τύπο). 

 

Άρθρο 12
ο
 

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Ν. 4412/16 άρθρο 97) 

12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12.3 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' 

ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει 

θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Α.Α. απευθύνει ερώτημα προς τους 

προσφέροντες μέσω του Συστήματος, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς, και σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές 

Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες 

εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Α.Α. εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους 

διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και 

τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 

του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

 

Άρθρο 13
ο
 

Εναλλακτικές προσφορές (Ν.4412/16 άρθρο 57) 

    Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές. 

 

Άρθρο 14
ο
 

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 προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε 

με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε(15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) 
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δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) 

ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 

παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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Άρθρο 15
ο
 

Προσφερόμενη τιμή 

α) Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού να 

προσφέρουν όλα τα είδη που περιγράφονται σε κάθε ομάδα αναλυτικά. 

β) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους δείγματα όλων των ειδών 

της ομάδας η των ομάδων, για τις οποίες ενδιαφέρονται να καταθέσουν οικονομική 

προσφορά και περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω μελέτη επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα δείγματα κρατούνται στη διάθεση του Δήμου και ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει (ή 

να προσφέρει) το είδος σύμφωνα με το δείγμα που κατέθεσε (ως προς τον τύπο). 

γ) Σε περίπτωση που τα μέσα ατομικής προστασίας δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές των παραπάνω μελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του 

Ν.4412/2016 και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να μην τα παραλάβει. 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο των ειδών της 

ομάδας η των ομάδων που θα συμμετέχουν. 

Οι προσφορές επιβαρύνονται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκειται ο 

ανάδοχος. 

 

Άρθρο 16
ο
 

Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

Όλα τα είδη ατομικής προστασίας θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά 

& Ευρωπαϊκά), το σήμα ποιότητας & ότι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα & την ποιότητα 

κατασκευής που θα διασφαλίζει την υγιεινή των εργαζομένων. 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίσει επίσης: Δείγματα και σχετική βεβαίωση του 

κατασκευαστή ή άλλου πιστοποιημένου φορέα σχετικά με τις προδιαγραφές και την ποιότητα 

των ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων. Επίσης ο προμηθευτής θα προσκομίσει 

φυλλάδια (Prospectus) και αναλυτική τεχνική περιγραφή για το σύνολο των ειδών. 

 

Άρθρο 17
ο
 

Σταθερότητα τιμών 

Η τιμή μονάδος των μέσων ατομικής προστασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 18
ο
 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

18.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού – Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

18.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον Δήμο Αιγάλεω. 

18.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως 

μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
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ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 19
ο
 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

 

19.1 Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που παράγεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

19.2 Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, 

παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε 

έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η 

επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται. 

19.3 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων 

έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

19.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την 

νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών 

για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας. 

19.5 Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος από το Δήμο Αιγάλεω, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, 

μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – 

οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να 

παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν 

ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που 

τους ορίζονται. 

19.6 Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν 

αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχή. Σε επόμενες 

συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Ε.Δ. θα ελέγξει και θα αξιολογήσει το 

περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό Πρακτικό 

της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από 

αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους 
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θα έθιγε τα συμφέροντα τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο 

σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση 

θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

19.7 Με το Πρακτικό αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό 

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες 

προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και το πρακτικό αποστέλλεται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 

και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται 

μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf 

το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η 

οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

19.8 Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

γίνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων , η οποία λαμβάνοντας υπόψη το 

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης , εισηγείται σχετικά στην οικονομική Επιτροπή 

για λήψη της σχετικής απόφασης εκδίκασης των ενστάσεων και έγκρισης ή 

τροποποίησης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

19.9 Αν δεν γίνει καμία ένσταση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών και αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του 

συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω 

ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των 

φυσικών φακέλων των Οικονομικών Προσφορών. 

19.10 Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την 

οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες 

κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Καθώς για 

την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα 

είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών, η Ε.Δ. 

κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας. Αν υποβληθεί ένσταση 

ακολουθείται ανάλογα η προβλεπόμενη στην παράγραφο 19.8 διαδικασία. 

19.11 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των ακόλουθων 

δικαιολογητικών: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα 
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ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει 

σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

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

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

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες 

για συμμετοχή σε δημοπρασίες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα 

περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

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

ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης από αναθέτουσες αρχές από τις οποίες προκύπτει 

ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις. 

 

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

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

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 

να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

Προσωπικό Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 
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Διευκρινίζεται, εδώ, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

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

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

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

σε αυτόν. 

 

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

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής Αν κανένας από τους 

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

 

Η υποβολή των επικαιροποιημένων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική 

μορφή με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγάλεω. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης 

της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

19.12 Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση 

την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

 

19.13 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 

19.14 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

19.15 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της 

δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών 

και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
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Άρθρο 20
ο
 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου άρθρου 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της 2ης 

παραγράφου του 6ου άρθρου του Ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 21
ο
  

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 

γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, 

μπορεί να προτείνει : Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών 

υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προσφέρει ο προμηθευτής. 

β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

Άρθρο 22
ο
  

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης ( Ν.4412/16 , άρθρο 105) 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

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

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 

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

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

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

 

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

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

σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

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

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

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

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 106 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 23
ο
  

Σύμβαση 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 

τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το 

Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 

στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς ασφάλιση οχήματα και ο αριθμός τους. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 

παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

 

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

 

Εάν ο ανάδοχος (-οι) δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της 

σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, 

εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, θα καθορισθεί η προθεσμία παράδοσης των ειδών με 

ευθύνη του προμηθευτή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

ημέρες από τη στιγμή που θα δοθούν από το Δήμο στον προμηθευτή τα μεγέθη για τα Μ.Α.Π. 

και θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης σε χώρο που θα του υποδειχτεί. 

 

Άρθρο 24
ο
  

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το αργότερο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως, μέσα ατομικής προστασίας σε ενδεικτικά μεγέθη για 

μέσα που παράγονται σε μη τυποποιημένα μεγέθη, προκειμένου να γίνει ορθή επιλογή. 

 

Ο Δήμος Αιγάλεω υποχρεούται εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της συμβάσεως να παραδώσει στον Ανάδοχο έντυπο παραγγελίας με ποσότητες 
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ανά μεγέθη για όσα μέσα ατομικής προστασίας είναι απαραίτητο (π.χ. άρβυλα, νιτσεράδες 

κλπ). 

 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, θα καθορισθεί η προθεσμία παράδοσης των ειδών με 

ευθύνη του προμηθευτή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις  τριάντα (30) 

ημέρες από τη στιγμή που θα δοθούν από το Δήμο στον προμηθευτή τα μεγέθη για τα Μ.Α.Π. 

και θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης σε χώρο που θα του υποδειχτεί. 

 

Ο Ανάδοχος, μετά την παραλαβή των υλικών, υποχρεούται να διαθέσει εξειδικευμένο 

προσωπικό για την επίδειξη εφαρμογής και λειτουργίας για όσα μέσα ατομικής προστασίας 

του ζητηθεί και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες. 

 

Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των 

υλικών, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος. 

 

Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα , σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι όμοια με τα προσκομισθέντα δείγματα, όπου αυτά 

υφίστανται. 

 

Η παραλαβή, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ενεργείται από αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221, μπορεί δε 

να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

διαπιστωθεί παρέκκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις και πόσο αυτές 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια ειδών. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των παραδοτέων ειδών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, 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 πρόσφορο για τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

του Δήμου, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις , οπότε 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208,213, του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 25
ο
  

Πληρωμή του αναδόχου ( Ν 4412/16, άρθρο 200) 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Αιγάλεω με την έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 

υλικών των παραδόσεων, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα 

απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα 

απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 26
ο
  

Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 

3852/2010 «Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει 

καταργηθεί από το Ν.3852/2010. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω 

διατάξεις , οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Άρθρο 27
ο
  

Δημοσίευση ( Ν. 4412/16, άρθρο 66, 376 παράγραφος 4,5, 377,379) 

 

Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 66,376 του 4412/2016 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Αιγάλεω. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον 

ανάδοχο και εισπράττεται με την πρώτη πληρωμή. 

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις: 

• Σε δυο (2) Οικονομικές Εφημερίδες :  

                 ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• Σε μία (1) Πολιτική Εφημερίδα :  ΕΣΤΙΑ 

• Σε μια (1) Τοπική εφημερίδα: Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

• Στην εφαρμογή «Διαύγεια» 

• Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου «www.egaleo.gr» 

 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια σύμβαση οι 

οποίοι ματαιώθηκαν καθώς επίσης το μέρος των εξόδων που αναλογεί στον προϋπολογισμό 

και δεν συμβασιοποιήθηκε μετά και από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

 

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αιγάλεω, 2-2-2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                            Αριθ. Πρωτ.: 2579 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΜΕΛΕΤH 

                                                             Α.Μ.   2 / 2018 

Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 

ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ)  

ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

 

                                               ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια διαφόρων μέσων ατομικής προστασίας έτους 

2018  για τις ανάγκες των δικαιούχων Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Αιγάλεω 

 

Όλα τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες τους περιγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 129.584,00€ ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 2 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-206 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 ( ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-

2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. και ιδίως το 140 

άρθρο της. 

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-7-2007) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής». 

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β΄/28-5-2008) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 
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παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής». 

 

Άρθρο 3 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

 

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να ανταποκρίνονται, επί ποινή αποκλεισμού, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

Θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει όλα τα είδη της παρούσης μελέτης επί ποινής 

αποκλεισμού 

Θα πρέπει να προσκομίσει δείγματα για όλα τα είδη επί ποινής αποκλεισμού. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για τα είδη που χρήζουν προμήθειας επί μέτρω, να προσκομίσει 

δείγματα για όλα τα μεγέθη, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα μέτρα των εργαζομένων, τα δε 

προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν τα μεγέθη από XS έως 4XL. 

 

Άρθρο 4 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του 

προϋπολογισμού πλην του Φ.Π.Α.24% ( Ν.4412/2016 άρθρο 72 παραγ. 1β ). Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

ολοκλήρωση και της τελευταίας παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η 

πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’ άπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση 

των τιμολογίων. 

Άρθρο 5 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα πρέπει να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Άρθρο 6 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, θα καθορισθεί η προθεσμία παράδοσης των ειδών με 

ευθύνη του προμηθευτή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) 

ημέρες από τη στιγμή που θα δοθούν από το Δήμο στον προμηθευτή τα μεγέθη για τα Μ.Α.Π. 

και θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης σε χώρο που θα του υποδειχτεί. 

 

Άρθρο 7 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά το άρθρο 206/Ν.4412/2016 παράγραφος 1, 

χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207. 

 

Άρθρο 8 

Η παραλαβή, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ενεργείται από αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221, μπορεί δε 

να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

διαπιστωθεί παρέκκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, συντάσσεται 
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πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις και πόσο αυτές 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια ειδών. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των παραδοτέων ειδών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, 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 πρόσφορο για τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Άρθρο 9 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’ άπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση 

των τιμολογίων Ο ακριβής τρόπος και χρόνος θα καθοριστούν με την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Άρθρο 10 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την ημέρα – ημέρες του διαγωνισμού. 

Άρθρο 11 

Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: (σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. Π1/842/11-04-13 έγγραφο του Υπ. 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου – γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών). 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να 

προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία 

απαιτείται CE : Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή - Εξέταση τύπου ΕΟΚ 

 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιμο να 

προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων 

και των απαιτήσεων ασφάλειας. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

  

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αιγάλεω, 2-2- 2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                        Αριθ. Πρωτ.: 2579 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 

ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ)  

ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.1  ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
Πεδίο εφαρμογής: Προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, 

εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον, κατάλληλα για εργαζομένους σε απορριμματοφόρα, 

οικοδόμους, οδοκαθαριστές, εργάτες κήπων και μηχανοτεχνίτες. 

Τα γάντια θα πρέπει να είναι πέντε δακτύλων να έχουν μήκος περίπου 27 cm, πάχος 1-1,2 

mm ενώ το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα 

από βόειο δέρμα. Το πίσω μέρος του γαντιού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

βαμβακερό ύφασμα και να φέρει ελαστική ταινία σύσφιξης. Τα γάντια αυτά δεν θα πρέπει να 

φέρουν ενίσχυση ώστε να προσδίδεται αυξημένη επιδεξιότητα στον χρήστη ακόμα και σε 

λεπτούς χειρισμούς. Το περικάρπιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές 

υλικό επικαλυμμένο και από τις δυο πλευρές με ύφασμα ώστε να αποτελεί μανσέτα 

ασφαλείας και να παρέχει επιπλέον προστασία στον χρήστη. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 420 και ΕΝ 388 ενώ τα επίπεδα 

μηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι με βάση αυτά: 

Τριβή: 3 

Κοπή με λεπίδα: 1 

Διάσχιση: 3 

Διάτρηση: 3 

Θα πρέπει να φέρουν την αντίστοιχες σήμανση: 

CE 

Προμηθευτή 

Κωδικός Προϊόντος 

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,3 
 

1.2 ΓΑΝΤΙΑ PVC 

Πεδίο εφαρμογής: κατάλληλα για εργαζομένους στον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων 

και των οχημάτων, σε απορριμματοφόρα, οικοδόμους, οδοκαθαριστές, εργάτες κήπων και 

μηχανοτεχνίτες. Τα γάντια θα πρέπει να είναι πέντε δακτύλων να έχουν μήκος 27 cm και 

πάχος τουλάχιστον 1 mm, περίπου, υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από 

βαμβακερό interlock υλικό .Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374 ενώ τα επίπεδα μηχανικών αντοχών τους θα 

πρέπει να είναι με βάση αυτά: 
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Τριβή: 4 

Κοπή με λεπίδα: 1 

Διάσχιση:  2 

Διάτρηση: 1 

Και θα πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις: 

CE 

Προμηθευτή 

Κωδικό Προϊόντος 

XHMIKA AKL 

Εικονόσημο προστασίας από χημικά και μικροοργανισμούς 

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,2,1 

 

1.3 ΓΑΝΤΙΑ (ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) 

Πεδίο εφαρμογής: Κατάλληλα για εργασίες όπου απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή 

μικροοργανισμούς, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στους εργαζομένους στην αποκομιδή 

απορριμμάτων και στον οδοκαθαρισμό. ΣΑΓΡΕ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ 

ΚΡΑΤΗΜΑ Τα γάντια θα πρέπει να είναι πέντε δακτύλων να έχουν μήκος περίπου 30 cm, 

πάχος 0.5 mm και θα πρέπει να είναι βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου. Τα γάντια αυτά θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 420, ΕΝ 374 και ΕΝ 

388 ενώ τα επίπεδα μηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι με βάση αυτά: 

Τριβή:4 

Κοπή με λεπίδα: 1 

Διάσχιση: 3 

Διάτρηση: 1 

Θα πρέπει να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση: 

CE 

Προμηθευτή 

Κωδικό Προϊόντος 

Εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,3,1 

Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες. JKL , AQL 0.65  

 

1.4 ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο εφαρμογής: στους απασχολούμενους με την συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το 

βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.), με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και 

την ύδρευση, και στους υδραυλικούς. 

Τα γάντια θα πρέπει να έχουν μήκος περίπου 20-25 cm. Το εμπρός μέρος της παλάμης να 

είναι από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε 

να είναι πιο εύχρηστα. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,3,1. 

Τριβή: 4 

Κοπή με λεπίδα:1 

Διάσχιση:  3 

Διάτρηση: 2 

Πρότυπα ΕN 388, 420 

Και θα πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις: 

CE  

Κατασκευαστή 

Κωδικό Προϊόντος 

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
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1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γάντια μιας χρήσης χωρίς ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές κατασκευασμένα από 100 % νιτρίλιο 

χωρίς να περιέχουν κερί, σιλικόνη ή πλαστικοποιητές. Το μήκος τους θα είναι περίπου 20 cm. 

Θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον σε μεγέθη S έως ΧL. Τα γάντια θα πρέπει να διατίθενται 

σε συσκευασίες των 100 ή των 200 τεμαχίων. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 374 και επάνω στην συσκευασία να έχει την εξής σήμανση: 

CE 
Κατασκευαστής 
Κωδικός προϊόντος 
Εικονόσημο προστασίας από βιολογικούς 
Εικονόσημο προστασίας από χημικά και μικροοργανιςμούς.AQL1.5 
 

1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

Πεδίο εφαρμογής: στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις. 

Τα γάντια θα πρέπει να είναι από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση με 

προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις 

λιωμένων μετάλλων. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420,------, ΕΝ477, ΕΝ 407 ενώ τα επίπεδα μηχανικών 

αντοχών τους θα πρέπει να είναι με βάση αυτά: Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3,2,3,3 και 

επίπεδα θερμικών αντοχών : 4,2,3,Χ,3,X. 

Θα πρέπει μα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις: 

CE 

Προμηθευτή 

Κωδικό Προϊόντος 

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητα. 

 

1.7 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) 

Κλάσης 2   τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για 

εργασία 
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1.8 Γάντια µηχανικής και θερµικής προστασίας κουζίνας   

  

Πεδίο χρήσης : Μαγειρεία για την παρασκευή ζεστών γευµάτων και 

ροφηµάτων.  

Χαρακτηριστικά: Θα είναι µικτής προστασίας σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ΕΝ 388 και ΕΝ 407. Θα είναι τύπου ενιαίου χώρου για τα 4 δάκτυλα και 

ξεχωριστό τον αντίχειρα.  

Κατασκευασµένα από δέρµα ή σύµµεικτα υλικά ή µε βάση 

επεξεργασµένο βαµβάκι και θα εµφανίζουν:  

Πρότυπα:  ΕΝ 388, 420, 407  

                   Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ 388  

• 2 (τριβή)  

• 2 (κοπή µε λεπίδα)  

• 2 (διάσχιση)  

• 1 (διάτρηση)  

                   Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ 407  

• 2 (φλόγα)  

• 3 (θερµική επαφή)  

• 2 (αγωγή)  

• 2 (θερµική ακτινοβολία)  

Σήµανση:  CE        

                   Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

                   Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι 

κωδικοί 2,2,2,1                     του ΕΝ388  

                   Εικονόσηµο προστασίας από θερµικούς κινδύνους και οι 

κωδικοί 2,3,2,2 του                     ΕΝ407  

  

Προσφερόµενα Μεγέθη:  

Τέσσερα μεγέθη M/L, XL, XXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του.  
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2.1 ΚΡΑΝΗ 

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά 

επίπεδα. Χαρακτηριστικά:  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. Να υπάρχουν οπές αερισµού 

που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.  

Πρότυπο:  ΕΝ 397  

Σήµανση:  CE  

     Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Επίσης θα 

υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την 

ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.  

2.2 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (goggles) 

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

και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα) και ειδικότερα στους απασχολούμενους 

στους κήπους. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με 

αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 

ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι 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 

• 2C, 1.2(σκουρότητα) 

Β Μηχανική αντοχή 

προστασία έναντι τριβής 

Αντιθαμβωτική επένδυση 

προστασία από λιωμένα μέταλλα 

 

2.3 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 

μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για 

καλύτερη προσαρμογή. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

Στους βραχίονες: 

Στους βραχίονες: 

CE 

Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

F Μηχανική αντοχή 
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Στον οπτικό δίσκο: 

1 Oπτική κλάση 

2C (σκουρότητα) 

6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος (IR). 

Μηχανική αντοχή. 

Προστασία έναντι τριβής. 

 

2.4 ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ 

Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς κάδων και πλύσιμο αυτοκινήτων. 

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. 

ΥΛΙΚΟ ACETATE 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

Στο στήριγμα: 

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο: 

1 Οπτική κλάση 

F Μηχανική αντοχή 

9 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

Προστασία έναντι θάμβωσης. 

Προστασία έναντι τριβής. 

 

2.5 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ Ή ΠΛΕΓΜΑ 

Ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα με κοχλία στο οποίο προσαρμόζεται ασπίδιο προστασίας από υγρά 

ή ασπίδιο με πλέγμα 

 

2.6  ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ  

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 

ανασηκώνονται (τύπος flip up) 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 ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. Μάσκα για 
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ηλεκτροσυγκολλητές Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις χαρακτηριστικά: Μάσκα που 

καλύπτει όλο το πρόσωπο 

με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να 

επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται 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. 

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΑ  ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1 ΧΡΟΝΟ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

 

3.1ΦΙΛΤΡΌΜΑΣΚΑ Ρ1 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό 

με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. 

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 

• FFP1 

•  Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια, (ημίσεως 

προσώπου) Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, 

σε βαφές. 

3.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ  Α1 Ρ3 

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από 

οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
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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) 

Η κυρίως μάσκα όπου προσαρμόζονται τα Φίλτρα Α1Ρ3 θα είναι από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. 

Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 

φίλτρο, που να προσαρμόζεται στην μάσκα.  

 

3.3 & 3.4 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα 

καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 

Ρ3 (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. 

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) 

3.5 ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

Πεδίο χρήσης: Προσωπικό εστίασης, παρασκευής εδεσμάτων, τραπεζαρίας 

κ.ο.κ.  

Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από πολυπροπυλένιο ή συνθετικές ίνες σε 

πολλαπλά φύλλα, που θα καλύπτεται τη μύτη, στόμα και πηγούνι. Η 

μάσκα θα κατακρατά τα μικρόβια σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το 95%. 

Θα φέρει διπλά ελαστικά στηρίγματα κεφαλής, στερεής πρόσφυσης και 

υψηλής αντοχής.  

Πρότυπο:  ΕΝ 136  

Σήµανση: CE  

      Ποσοστό κατακράτησης µικροβίων  

     Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Υλικό κατασκευής  

  

4.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 
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 Πεδίο χρήσης:  Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, 

καθαρότητα) (Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής 

απορριµµάτων, στους απασχολούµενους στις ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση 

οδών, στη σήµανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους εργάτες κήπων και οι 

φύλακες εξωτερικών χώρων).   

Χαρακτηριστικά:  Γιλέκο µε έντονα διακρινόμενο χρώµα από φθορίζον υλικό, 

µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ 471. Το φθορίζον υλικό θα είναι κλάσης 2 ή 3 και οι λωρίδες 

αντανάκλασης κλάσης 2. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του Δήμου 

(ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ). Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο 

βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και 

µηχανικών αντοχών. Πρότυπα:  ΕΝ 340, ΕΝ 471 Σήµανση:    

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες του ΕΝ 471 και οι κωδικοί 

2, 2 ή 3,2       (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής 

αντανάκλασης)  

  
Προσφερόµενα Mεγέθη:  

Ο προµηθευτής θα πρέπει να προσφέρει τα ανακλαστικά γιλέκα και στους δύο 

χρωµατισµούς του φθορίζοντος υλικού του προτύπου ΕΝ 471 (λαχανί και πορτοκαλί) και 

σε όλα τα µεγέθη του προτύπου ΕΝ 340 από S έως και XXXXL για κάθε φύλο, από τα 

οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Τυχόν αποκλίσεις µεγεθών, θα 

καλύπτονται από τον προµηθευτή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.   

 

4.2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ   

 Πεδίο χρήσης: Πλύσιµο κάδων (στον καθαρισµό (πλύσιµο) των απορριµµατοφόρων, 

οχηµάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριµµάτων), πλύσιµο σκευών σε µαγειρεία, 

πλατειών, σιντριβανιών κ.α.  

Χαρακτηριστικά: Θα είναι ποδιές από συνθετικό υλικό αντοχής στο 

πλύσιµο µέχρι τη θερµοκρασία των 100 βαθµών Κελσίου. Πρότυπα: ΕΝ 

340 και ΕΝ 467 Σήµανση:     

• CE    

• Κατασκευαστής, Kωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος 

κατασκευής • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες   

  
Προσφερόµενα Μεγέθη:  
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Τρία τουλάχιστον για κάθε φύλο, από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του  

 4.3 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις, θερµική κοπή, θερµοψεκασµοί κ.α.  

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικό επεξεργασµένο πυρίµαχο 

δέρµα (κρούτα)  Πρότυπο:  ΕΝ 470 Σήµανση:  CE    Σήµανση:     

• CE    

• Κατασκευαστής, Kωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, 

Έτος κατασκευής  

• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα   

  

  

  
 

      4.4ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ   

 Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούµενους µε τους ψεκασµούς στους κήπους και τις 

απολυµάνσεις, στους απασχολούµενους µε βαφές (ελαιοχρωµατιστές, κάγκελα, κτιρίων 

κλπ.)  

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες ολόσωµες στολές (garment) από Tyvek ή 

ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών 

και σκόνες, ενώ παράλληλα θα επιτρέπουν τη αναπνοή του δέρµατος.  

Πρότυπα:  ΕΝ 340, ΕΝ 463  

Σήµανση:             

• CE  

• Κατασκευαστής,  Κωδικός  προϊόντος,  Εργαστήριο 

 πιστοποίησης,  Έτος κατασκευής  

• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών 

Κωδικοί προστασίας :   

• Προστασία από αερολύµατα (sprays) 4  

• Προστασία από στερεά σωµατίδια (σκόνες) 5  

• Προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών 6   
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 Οι στολές προστασίας από χηµικά να πληρούν την προδιαγραφή ΕΝ-

14126 Κατηγορίας ΙΙΙ, τύπος 3-Β/4-Β/5-Β/6-Β επίπεδα προστασίας, 

που αφορά biological protection.  

 Επίσης να διαθέτουν ελαστικές µανσέτες στους καρπούς, ώστε να 

καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση ξένων σωµάτων ή υγρών, να 

φέρουν κουκούλα και να κλείνουν κατά προτίµηση µε φερµουάρ δύο 

δρόµων.  

Προσφερόµενα Mεγέθη:  

Από Μ/L έως και XXXXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του.   

 5.1 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ)  

 Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς κυρίως µήνες, πλυντήρια 

οχηµάτων κ.λ.π.  

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα υψηλή έως το γόνατο (τύπος C), από 

συνθετικό υλικό (κατηγορία II), µε αντιολισθητική σόλα, µε προστατευτικό 

σόλας έναντι διάτρησης (τύπος Ρ), µε προστατευτικά δακτύλων τύπου S5 

σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345 (προστασία δακτύλων, µη 

µεταλλική, έναντι κρούσης µέχρι 200 J).  

 Θα φέρουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση από βαµβακερό ύφασµα.  

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345  

Σήµανση:             

• CE  

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος  

• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει:  

- Προστασία δακτύλων 200 joules  

- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  

- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

- Αντιστατικές ιδιότητες   

Προσφερόµενα Mεγέθη:  

Από 38-48, από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του. Τυχόν µεµονωµένες αποκλίσεις µεγεθών, θα καλύπτονται από τον 

προµηθευτή, µε ελαστική µπότα µε τα ίδια χαρακτηριστικά και 

προδιαγραφές, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.   

 

5.2 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

       1. Άρβυλα ασφαλείας (τύπος 2 S5P5)    

 Άρβυλα τύπου µποτάκι τύπου S5 σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ ISO 20345  

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες εργατοτεχνικού 

προσωπικού.   
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Χαρακτηριστικά: Υπόδηµα εργασίας µε όλα τα χαρακτηριστικά 

κατασκευής του προτύπου EN ISO 20344, τύπου Β(= ηµιάρβυλο), 

κατηγορία I (=δέρµα).   

Θα είναι κατασκευασμένα από αντιστατικό υλικό (τύπος Α), αδιάβροχο 

(τύπος WRU), µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά (τύπος AN), 

αβλαβές, άνετο, σταθερό, µε κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης 

μηχανικής ενέργειας (τύπος Ε), µε προστατευτικό σόλας έναντι 

διάτρησης (τύπος Ρ), και αντιολισθητική σόλα µε αυλακώσεις, µόνωση 

του υποδήµατος στη θερµότητα (τύπος ΗΙ) και στο ψύχος (τύπος CI)  

Θα φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά κατασκευής του προτύπου EN ISO 

20345  

(προστατευτικό δακτύλων, µη µεταλλικό, έναντι κρούσης µέχρι 200J), 

τύπου S5.  

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345  

Σήµανση:             

• CE  

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος  

• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει:  

- Προστασία δακτύλων 200 joules  

- Αντιολισθητική σόλα (τύπος SRA)  

- Αντιστατικές ιδιότητες  (Α)  

- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (WRU)  

- Προστασία αστραγάλου (ΑΝ)  

- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (Ε)  

- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (Ρ)  

- Μόνωση του υποδήµατος στη θερµότητα (τύπος ΗΙ)   

- Μόνωση του υποδήµατος και στο ψύχος (τύπος CI) 

Προσφερόµενα Μεγέθη:  

Από µεγέθη από 35-48 από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του.  

Στην περίπτωση που το προσφερόµενο υπόδηµα δεν κατασκευάζεται 

στα µικρά µεγέθη 35, 36,37, ή στα πολύ µεγάλα 47,48, µπορεί να 

προσφερθούν εναλλακτικά και µόνο για τα µεγέθη αυτά, διαφορετικά 

υποδήµατα των ιδίων ακριβώς προδιαγραφών και µε τους ίδιους όρους 

προσφοράς και συµµετοχής στο διαγωνισµό.   

2. Άρβυλα ασφαλείας Ηλεκτρολόγων S2P2)  

  

Άρβυλο τύπου µποτάκι S2 σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ ISO 20345  

Πεδίο χρήσης: Για εργαζόµενους υπό τάση εκτιθέμενους σε κίνδυνο 

ηλεκτρικού ατυχήµατος.  
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Χαρακτηριστικά: Υπόδηµα εργασίας µε όλα τα χαρακτηριστικά 

κατασκευής του προτύπου EN ISO 20344, τύπου Β(= ηµιάρβυλο), 

κατηγορία I (=δέρµα).   

Θα είναι κατασκευασµένα από αντιστατικό υλικό (τύπος Α), αδιάβροχο 

(τύπος WRU), µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά (τύπος AN), 

αβλαβές, άνετο, σταθερό, µε κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης 

µηχανικής ενέργειας (τύπος Ε), µε προστατευτικό σόλας έναντι 

διάτρησης (τύπος Ρ), και αντιολισθητική σόλα µε αυλακώσεις, µόνωση 

του υποδήµατος στη θερµότητα (τύπος ΗΙ) και στο ψύχος (τύπος CI).  

Αντίσταση στη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος (Electric Shock Resistant) 

τουλάχιστον 5KV (5000 Volt). Θα φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά 

κατασκευής του προτύπου EN ISO 20345  

(προστατευτικό δακτύλων, µη µεταλλικό, έναντι κρούσης µέχρι 200J), 

τύπου S5.  

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345  

Σήµανση:             

• CE  

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος  

• Το σύµβολο S2 που συµβολίζει:  

- Προστασία δακτύλων 200 joules  

- Αντιολισθητική σόλα (τύπος SRA)  

- Αντιστατικές ιδιότητες  (Α)  

- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (WRU)  

- Προστασία αστραγάλου (ΑΝ)  

- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (Ε)  

- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (Ρ)  

- Μόνωση του υποδήµατος στη θερµότητα (τύπος ΗΙ)   

- Μόνωση του υποδήµατος και στο ψύχος (τύπος CI)  

- ∆ιηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον σε 5KV   

- Προσφερόµενα Μεγέθη: Από 38-48 από τα οποία ο Δήμος 

θα επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Στην περίπτωση 

που ένα προσφερόµενο υπόδηµα δεν κατασκευάζεται στα 

πολύ µεγάλα µεγέθη 47 και 48, µπορεί να προσφερθούν 

εναλλακτικά και µόνο για τα µεγέθη αυτά, διαφορετικά 

υποδήµατα των ιδίων ακριβώς προδιαγραφών και µε τους 

ίδιους όρους προσφοράς και συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

  

   6.1ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 Πένσα 200mm ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου   KNIPEX 0306200 ηλεκτρολογική 1000V,VDE  

Πένσα επιχρωμιωμένη 

Λαβές μονωμένες με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων ελεγμένες κατά VDE 

ΑΔΑ: 6Ζ6ΙΩ6Ν-Π14



50 
 

• Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις. 

• Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα. 

• Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων. 

• Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών 

περίπου 60 HRC. 

• Ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. 

Μυτοτσίμπιδο ίσιο 1000V 200mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΝΙPEX 

2616200 ράμφη ακριβείας μεγάλης αντοχής, με σχετική ελαστικότητα 

ημιστρόγγυλα, μακριά ράμφη 

επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις 

κοπτικές ακμές για ημίσκληρα σύρματα με διάμετρο έως 3.2 mm και σκληρά σύρματα με 

διάμετρο έως 2.2 mm 

κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών 

περίπου 61 HRC 

βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΥΠΟΜΟΧΛ. VDE 200 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 

KNIPEX 74 06 200  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λαβές μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων 

στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE Μορφή 0 Πρότυπο μόνωσης IEC 60900 DIN EN 60900 Τιμή 

κοπής ημίσκληρου σύρματος 4,20 Ψ mm Τιμή κοπής σκληρού σύρματος 3,00 Ψ mm Τιμή 

κοπής ατσαλοσύρματος 2,50 Ψ mm Μήκος 200 mm Βάρος καθαρό 308 g 

ενσωματωμένος σφυρήλατος άξονας για εντατική χρήση 

* κατάλληλο για όλους τους τύπους συρμάτων καθώς και για 

ατσαλόσυρμα 

* εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη 

στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης 

ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών 

* κοπτικές ακμές ακριβείας συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, 

σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC 

* χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 

Δοκιμαστικό τάσης LED AC 12-1000/ DC 12-1000V ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 

BENNING  / DUSPOL  SKU: EXPERT ] [ ID: 847000032 ]                                                          

Ένδειξη αντίστασης Οπτικό - Ένδειξη τάσης LED-Ένδειξη φοράς πεδίου ΝΑΙ-Εύρος μέτρησης 

τάσης AC 12-1000/ DC 12-1000V-  Παροχή ρεύματος Με και χωρίς μπαταρία-Τύπος δοκιμής 

2-πόλων 

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ FACOM SKU: APVE.J6PB ] [ ID: 872800508 ]   

μονωμένα κατσαβίδια ΤΥΠΟΥ Facom Protwist προσφέρουν απόλυτα ασφαλή εργασία υπό ή 

κοντά σε τάση έως 1000 Volts. Διαθέτουν εργονομική λαβή Protwist, χρωματικό κώδικα μύτης 

(διαφορετικό χρώμα για κάθε τύπο μύτης, εγκοπή, Philips, Pozidrive κλπ). Το μέγεθος της 

λαβής είναι ιδανικά προσαρμοσμένο στο μήκος της λάμας, παρέχοντας έτσι μέγιστο 
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υποπολλαπλασιασμό και η σύνδεση λάμας και λαβής με χύτευση παρέχει ακόμη μεγαλύτερη 

σταθερότητα. Διαθέτουν λάμα από κράμα χάλυβα με ανθρακοπυρίτιο και παρέχουν 

προστασία από ηλεκτρολογικούς κινδύνους σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 60900. 

 

Σετ 5 τεμαχίων Κατσαβίδια Σωληνωτά (Καρυδάκι) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 

CIMCO 117801 Σετ 5 Κατσαβίδια Σωληνωτά  Ελεγμένo σε τάση 10.000V Συσκευασία 1 σετ 

κουτί - See more at: http://www.dalezios.com/product/524/set-5-temaxion-katsabidia-solinota-

karydaki-#sthash.LsBwaimO.dpuf 

Περιλαμβάνει: 

•Κατσαβίδι 5.5x125 220mm 

•Κατσαβίδι 7x125 235mm 

•Κατσαβίδι 8x125 235mm 

•Κατσαβίδι 10x125 235mm 

•Κατσαβίδι 13x125 235mm 

6.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ  

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρµολογηθούν 
ικριώµατα.  
Χαρακτηριστικά:  Αποτελούνται από:  

• Ολόσωµη εξάρτηση,  η οποία θα είναι ένα σύστηµα από ιµάντες 

που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη µέση και έχουν 

δακτυλίους σύνδεσης  

• Αποσβεστήρες ενέργειας, τα οποία είναι συστήµατα που 

αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως µε το 

ξήλωµα τµήµατός τους)  

• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή 

επανατυλισσόµενοι) Τα συστήµατα αυτά µπλοκάρουν κατά την 

πτώση και τη σταµατούν.  

• Σε περίπτωση οριζοντίων µετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η 

κίνηση µέσω συρµατόσχοινου αγκυρωµένου σε σταθερά και 

ασφαλή σηµεία µέσω του οποίου διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο 

ανακόπτης.  

Πρότυπα:  ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις  

                   ΕΝ 355 για αποσβεστήρες   

                   ΕΝ 363 για τους ανακόπτες  

Σήµανση:  CE  

                   Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 

Μέγεθος  

                   Κωδικός διαπιστευµένου εργαστηρίου, Αριθµός παρτίδας  

 6.3 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   
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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 ακουστικό πόρο. Θα πρέπει να είναι εύχρηστα 

κατά τη χρήση τους, να µην ασκούν πίεση στα αυτιά και να µη 

ζεσταίνουν. Είναι τοποθετηµένα 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.  

 

6.4 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

 

Οι επιγονατίδες να είναι κατασκευασμένες ως εξής: 

Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. 

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό 

και εύκαμπτο. 

Να συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες 

 

6.5 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να 

διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς 

και κόκκινους δακτυλίους). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 

Ύψος: 50 cm 

Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg 

Μορφή: 

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία 

Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να 

μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και 

την εναπόθεσή τους. 

Χρωματισμός: 

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 

45/0. 

 

6.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ  

  

Πεδίο χρήσης: Για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε 

εξωτερικές εργασίες.  

Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες 

κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. 

(σε όλους τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία).   
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Χαρακτηριστικά: Θα είναι µακριά µέχρι κάτω από το γόνατο. Θα κλείνει 

µε velcro, ή φερµουάρ, ή πρες µπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 

εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασµό τους. Θα φέρουν αναδιπλούµενη 

κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη 

που θα είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. Το παντελόνι θα διαθέτει 

ελαστική µέση. Θα φέρουν δύο ανακλαστικές λωρίδες στον κορµό, 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 471 κλάσης 2 ή 3, οι οποίες θα πρέπει να 

προέρχονται από µεγάλους κατασκευαστικούς οίκους της Δυτικής 

Ευρώπης ή των ΗΠΑ, όπως θα πιστοποιείται από αντίστοιχα 

παραστατικά µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα  

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά 

τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα 

επίπεδα αντοχών θα είναι:    

• Αδιαβροχοποίηση κλάση 3  

• Διαπνοή κλάση 3  

Θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 471 σε ότι αφορά την υψηλή 

διακριτικότητα, µε κωδικούς 2 ή 3 για τον συντελεστή αντανάκλασης.   

• Συντελεστής αντανάκλασης κλάσης 2 ή 3 Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 343, 
ΕΝ 471 Σήµανση:   

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος 

κατασκευής  

• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες του ΕΝ 471 κωδικοί 2 ή 3       

(συντελεστής αντανάκλασης)  

Ο προµηθευτής θα προσφέρει τη νιτσεράδα σε δύο χρωµατισµούς ή σε 

δύο συνδυασµούς χρωµατισµών του προτύπου ΕΝ 471 (λαχανί και 

πορτοκαλί), από τους οποίους ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του. Ο προµηθευτής µε δική του δαπάνη θα εφαρµόσει ή θα 

τυπώσει το σήµα αναγνώρισης του Δήμου αριστερά στο στήθος και τα 

γράµµατα «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» στη ράχη ανάµεσα στις δύο ανακλαστικές 

ταινίες, σύµφωνα µε την υπόδειξη του Δήμου.  

Προσφερόµενα Mεγέθη:  

Οι νιτσεράδες θα προσφερθούν σε όλα τα µεγέθη του προτύπου ΕΝ 340 από S έως και 

XXXXL και για τα δύο φύλα, από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 

Τυχόν αποκλίσεις µεγεθών, θα καλύπτονται από τον προµηθευτή, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση.  

 

 

 

 

 

6.7 ΣΚΟΥΦΟΣ ΨΥΧΟΥΣ 

 

Πλεκτοί ακρυλικοί σκούφοι μαύροι ενός μεγέθους. 

 

6.8 ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΙΝΟ 

 

βαμβακερό καπέλο τύπου τζόκεϊ 
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6.9 ΥΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

και να φέρει σήμανση CE. 

 

 

6.10 ΚΑΠΕΛΑ  ΔΙΚΟΧΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Είναι λευκού χρώματος με διαγράμμιση στα τελειώματα μπλε σκούρου ή μαύρου χρώματος. • 

Να είναι από χαρτί με πιστοποίηση ISO για ένταξη σε σύστημα HACCP 

 

6.11 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

  

Πεδίο χρήσης: Προσωπικό µαγειρείων και εστίασης.  

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κλασικού σχήµατος και ραφής, όχι ιδιαίτερα 

υψηλό.  

Θα είναι κατασκευασµένα από σύµµεικτο ύφασµα µε βαµβάκι 65% κατ’ 

ελάχιστο και το υπόλοιπο ποσοστό από συνθετικές ίνες. Θα είναι 

οµοιόµορφα, προσεγµένης κατασκευής, χωρίς αλλοιώσεις, αραιώσεις, ή 

παραφασάδες. Πρότυπα: ΕΝ 340  Σήµανση:   

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

Προσφερόµενα Mεγέθη:  

Το καπέλο θα προσφερθεί σε τέσσερα τουλάχιστον µεγέθη από S, M/L, 

XL, XXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 

Τυχόν αποκλίσεις µεγεθών, θα καλύπτονται από τον προµηθευτή, χωρίς 

πρόσθετη επιβάρυνση.   

  

6.12 ΣΑΜΠΟ 

από υλικό EVA , με ειδική αντιολισθητική σόλα κατηγορίας SRC . Με πλαϊνές τρύπες 

αερισμού ,και λουράκι φτέρνας . Ελαφρύ , ανατομικό , αναπαυτικό με καλή απορρόφηση 

κραδασμών . Χρώματος λευκού για τις γυναίκες και μαύρου για τους άνδρες. 

 

6.13 ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ ανδρικό ή γυναικείο. Το ύφασμα θα είναι καμπαρτίνα ( 65% 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΚΑΙ 35% ΒΑΜΒΑΚΙ ) Με πέτο η πέτο γιακά , με μακρύ μανίκι . Δύο τσέπες και 

τσεπάκι στήθους . Χρώμα λευκό. 

 

6.14 ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ (ΡΟΜΠΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΠΛΕ  

  

Πεδίο χρήσης: Προσωπικό εστίασης, νοσηλευτικό, καθαριότητας 

εσωτερικών χώρων κ.ο.κ..  

Χαρακτηριστικά : Θα είναι ποδιά µε κουµπιά στη µέση και µήκος µέχρι το 

άνω όριο του γόνατος. Θα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το 

πρότυπο  ΕΝ 340  

Τα κουµπιά της ποδιάς θα είναι στερεά ραμµένα και θα καλύπτονται 

πλήρως από καπάκι. Οι κουµπότρυπες θα φέρουν ενισχυτική ραφή στον 

περίγυρο τους χωρίς χαλαρότητες ή ελεύθερα άκρα. Η ποδιά θα φέρει 

κλασικό καλαίσθητο γιακά µε πλακοραφή στο τελείωµά του. Τα µανίκια 

θα είναι κοντά µέχρι τη µεσότητα του βραχίονα.  

Η ποδιά θα φέρει σε κάθε πλάι εξωτερική τσέπη χωρίς καπάκι που θα 

ασφαλίζει µε εσωτερικό Velcro. Θα φέρει αριστερά στο ύψος του στήθους 

εξωτερική τσέπη χωρίς καπάκι, για στυλό και µολύβια.  
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Το ύφασµα θα είναι σύµµεικτο από βαµβάκι 65% κατ’ ελάχιστο και το 

υπόλοιπο ποσοστό από συνθετικές ίνες µε βάρος 210 – 240 gr/m, άρτιο, 

χωρίς αλλοιώσεις, αραιώσεις, παραφασάδες, µονοκόµµατο για κάθε 

τµήµα ποδιάς.  

Οι κλωστές, τα κουµπιά, τα Velcro και γενικά όλα τα υλικά κατασκευής θα 
είναι αρίστης ποιότητας, µε τις ίδιες αντοχές στον καθαρισµό και στο πλύσιµο 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 340.   
Η ποδιά θα προσφερθεί σε χρώμα μπλε.  

Ο προµηθευτής θα προσκοµίσει δείγµα ποδιάς, τα οποία θα 

αποτελέσουν και τα «πρότυπα» σύγκρισης κατά την παράδοση. 

Πρότυπα: ΕΝ 340  Σήµανση:   

• CE  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

Προσφερόµενα Μεγέθη:   

Η ποδιά θα προσφέρεται σε όλα τα µεγέθη για κάθε φύλο, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του Δήμου, από το S έως και το ΧXXXL. Τυχόν µεµονωµένες 

ιδιαιτερότητες προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ότι αφορά τα µεγέθη, θα 

καλύπτονται από τον προµηθευτή, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση.  

6.15 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

Φόρμα κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό υλικό Sanforised ώστε να επιτυγχάνεται 

συρρίκνωση μικρότερη από 3 % κατά το πλύσιμο. Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο 

τύπου φυσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε γονατιστή θέση. Θα πρέπει να φέρει 

διπλό φερμουάρ το οποίο θα είναι επικαλυμμένο με πατιλέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και 

αντοχή. Στο στήθος θα πρέπει να φέρει δυο τσέπες οι οποίες θα κλείνουν με ειδικά κουμπιά 

πιέσεως. Τα μπατζάκια θα πρέπει να φέρουν δεξιά και αριστερά τσέπες για εργαλεία και άλλα 

υλικά.  

Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XΧXXL. 

 

7.1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ 

Προστατευτική ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας Χαρακτηριστικά: Χειμερινός επενδύτης εργασίας 

σε χρώμα πορτοκαλί/μπλε ή κίτρινο/μπλε , CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340 , ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-2) και ΕΝ 

343:2003/Α1:2007 με σήμανση (3-3) . Ο επενδύτης είναι σε κλασική γραμμή και το μήκος του 

φτάνει περίπου μέχρι το ύψος των μηρών . Να φέρει ευμεγέθη κουκούλα από το ίδιο 

αδιάβροχο υλικό κατασκευής του εξωτερικού μέρους η οποία κρύβεται διακριτικά και 

ασφαλίζει στο περιλαίμιο με Velcro . Έχει περιλαίμιο (γιακά) με ύψος περίπου 10 εκατ. και 

κλείνει μπροστά με Velcro , φέρει δε εσωτερικά επένδυση από υποαλλεργικό υλικό για να 

προστατεύει το χρήστη από το κρύο και τη βροχή . Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ δύο 

δρόμων από άκρη σε άκρη το οποίο μπροστά καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο υλικό 

κατασκευής η οποία κλείνει με press buttons κατάλληλα αδιαβροχοποιημένα για να 

εξασφαλίζεται η αδιαβροχία του συνόλου του επενδύτη . Το εξωτερικό μέρος του επενδύτη να 

φέρει ειδική επεξεργασία (laminate) η οποία του προσδίδει πλήρη αδιαβροχία αλλά και 

παράλληλα τη μεγαλύτερη δυνατή αναπνευσιμότητα ώστε να παρέχει στο χρήστη τη μέγιστη 

δυνατή προστασία από το κρύο και τη βροχή σε συνδυασμό με τη μέγιστη άνεση και 

ασφάλειας . Η αποσπώμενη επένδυση να είναι επίσης CE Certified σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 340 και ΕΝ 471:2003/Α1:2007 με σήμανση (2-2) . 

Είναι θερμοπροστατευτική με υλικό καπιτονέ και αποσπώμενα μανίκια . Να φέρει μία 

οριζόντια και δύο κάθετες αντανακλαστικές ταινίες 3Μ πλάτους 5 εκατ. Το κάτω μέρος του 

επενδύτη να φέρει δύο ευμεγέθεις τσέπες με καπάκι από το ίδιο υλικό οι οποίες κλείνουν με 

press buttons και είναι τελείως αδιάβροχες . Στο εσωτερικό να φέρει τσέπη στο ύψος του 

στήθους . Στο κάτω άκρο και σε όλη την περίμετρο να υπάρχει δίαυλος κατασκευασμένος με 

ραφή ανθεκτική και πλήρως αδιάβροχη , στον οποίο περνάει κορδόνι ιδιαίτερα ανθεκτικό με 
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ίδιο χρώμα με τη βάση του επενδύτη . Στα άκρα θα υπάρχει ειδικό συνθετικό εξάρτημα για την 

αποφυγή της παλινδρόμησης του κορδονιού . Το σχέδιο του επενδύτη θα καλύπτει πλήρως 

τις απαιτήσεις του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 471:2003/Α1:2007 για τον προστατευτικό 

ρουχισμό υψηλής διακριτότητας με κλάση 3 . Οι χρωματισμοί του επενδύτη να είναι απόλυτα 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να εμφανίζουν τις χρωματικές συντεταγμένες και 

τον ελάχιστο συντελεστή φωτεινότητας που αναφέρεται στον πίνακα 2 του ΕΝ 

471:2003/Α1:2007 αντίστοιχα για κάθε χρώμα . Το υπόλοιπο μέρος του επενδύτη που δεν 

καλύπτεται από το φθορίζον υλικό βάσης να είναι σκούρο μπλε σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του ΕΝ 343:2003/Α1:2007 . Η αντανακλαστική ταινία είναι αργυρού χρώματος να καλύπτει 

τουλάχιστον 0,2m 2 για κάθε επενδύτη . Το πλάτος της ταινίας να είναι 5 εκατ. και η θέση της 

να είναι όπως προβλέπεται από το ΕΝ 471:2003/Α1:2007 . Τα δυο βασικά και το 

οπισθαντανακλαστικό υλικό να καλύπτουν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές . Το σύνολο 

του επενδύτη , η σήμανση και η συσκευασία να καλύπτουν απόλυτα τις τεχνικές 

προδιαγραφές . Στο εξωτερικό μέρος ο επενδύτης θα φέρει τυπωμένο στην πλάτη το 

λογότυπο του Δήμου (ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ). Σχετικά με τα υπόλοιπα υλικά του επενδύτη : - Οι 

κλωστές ραφής να είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη . - Οι ραφές και η αντοχή τους 

είναι απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και το ΕΝ 343:2003/Α1:2007 . - Οι αυτοκόλλητες 

ταινίες να είναι κατασκευασμένες απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη . - Τα press buttons να 

είναι άριστης ποιότητας ανοξείδωτα και κάθε επενδύτης να διαθέτει σε ειδικό ένθετο και 

επιπλέον press button . Επίσης να διαθέτουν ειδική μόνωση για την απομάκρυνση του νερού 

από τον επενδύτη . - Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας μη μεταλλικό με κοκάλινο 

πλαστικό δόντι και έχει διπλό ολισθητήρα . Το τζάκετ θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο 

παντελόνι που θα φέρει επίσης δύο αντανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι . Το παντελόνι 

θα φέρει επίσης Πιστοποίηση CE και θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 

471 (2-2) και ΕΝ 343 (3-1) . Στη μέση θα φέρει ελαστική σύσφιξη για μεγαλύτερη άνεση και 

στα μπατζάκια θα φέρει press buttons για να έχει τη δυνατότητα να μικραίνει η διάμετρος και 

να εφαρμόζει στα πόδια του χρήστη  

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

  

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αιγάλεω, 2-2-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                          Αριθ. Πρωτ.: 2579 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ) 

 

ΚΑ. 10.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 
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ΚΑ. 15.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ)  

ΚΑ. 20.6063.005 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 30.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

ΚΑ. 35.6063.003 με τίτλο: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας 

κλπ) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α 

 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

Γάντια δερματοπάνινα  1.000 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 2,00  2.000,00  

Γάντια PVC 1.200 ZΕΥΓΗ 18141000-9 2,50  3.000,00 

Γάντια Νιτριλίου 

 
500 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 4,00  2.000,00 

Γάντια από ύφασμα & 
Νιτρίλιο 

 

1.000 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 3,00  3.000,00 

Γάντια ελαστικά μίας 
χρήσης (κουτί 
100τεμαχίων) 

 

100 ΤΕΜ 18141000-9 3,00  300,00 

Γάντια Συγκολλητών 
(Ζεύγος)  

 

2 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 8,00  16,00 

Γάντια Μονωτικά 

 (Ζεύγος) 
9 ΖΕΥΓΗ 18141000-9 5,44  48,96 

Γάντια αντιθερμικά 
μαγείρων (Ζεύγος) 

20 ΖΕΥΓΗ   8,00 160,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    10.524,96 

Φ.Π.Α.:     2.525,99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     13.050,95 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Β 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TEM-ΖΕΥΓΗ 
C.P.V. 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

20 TEM 33733000-7 5,00 100,00 

Γυαλιά τύπου goggles 
για προστασία από 
χημικούς ή μηχανικούς 
κίνδυνους 

 

20 ΤΕΜ 33733000-7 11,00  220,00 

Γυαλιά προστασίας 
από ηλιακή 
ακτινοβολία 

 

387 ΤΕΜ 33733000-7 18,00  6.966,00 

ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΥΓΡΑ 

80 ΤΕΜ 33733000-7 12,00  960,00 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ 
ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

35 ΤΕΜ  33733000-7 11,20  392,00 

Μάσκα για 
ηλεκτροσυγκολλητές 

3 ΤΕΜ 33733000-7 15,00 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    €  8.683,00 

Φ.Π.Α.:     € 2.083,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      €10.766,92 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 

 

200 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ  
20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1814300-3 30,00 6.000,00 

ΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ με φίλτρα 
A1 P3 

350 ΤΕΜ 1814300-3 23,00 € 8.050,00 

φίλτρα ABEK2 P3 
12 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 2 

ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 
1814300-3 44,00 528,00 

Μάσκα ολόκληρου του 
προσώπου ΓΙΑ φίλτρα 
ABEK2 P3 

14 ΤΕΜ 1814300-3 45,00 630,00 

Μάσκα σκόνης μιας 
χρήσεως 

90 Κουτιά των 50 
τεμ 

1814300-3 4,40 396,00 

ΣΥΝΟΛΟ:     € 15.604,00 

Φ.Π.Α.:      € 3.744,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     € 19.348,96 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΛΩΡΙΔΕΣ και 
επιγραφή  

800 ΤΕΜ 35113440-5 3,50  2.800,00 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ 60 ΤΕΜ 35113440-5 4,50 270,00 

Ποδιές συγκολλητών 2 ΤΕΜ 35113440-5 7,00 14,00 

Στολές προστασίας 
από χημικά 

380 TEM  35113440-5 13,00 4.940,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 8.024,00 

Φ.Π.Α.:    € 1.925,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 9.949,76 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Ε 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 402 ZEYΓΗ 18830000-6 11,00 4.422,00 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

482 ΖΕΥΓΗ 18830000-6 30,00  14.460,00 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Ζεύγος)ΡΑΦΤΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ζεύγος) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

9 ΖΕΥΓΗ 18830000-6 45,00 € 405,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 19.287,00 

Φ.Π.Α.:    € 4.628,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 23.915,88 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

Μονωτικά εργαλεία 
ηλεκτρολόγων 

ΠΕΝΣΑ ΤΕΜ 5  18143000-3 22,00 110,00 

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 

ΤΕΜ 5  
18143000-3 20,00 100,00 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 
ΥΠΟΜΟΧΛΙΟΣ 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 26,80 134,00 

ΣΕΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 

ΣΕΤ 5  

18143000-3 30,00 150,00 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΤΑΣΗΣ 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 57,00 285,00 

ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΤΑ 
(ΚΑΡΥΔΑΚΙ) 

ΤΕΜ 5  

18143000-3 20,00 100,00 

Μέσα προστασίας από 
πτώσεις 

2 ΣΕΤ 18143000-3 190 380,00 

ΩΤΟβυσματα μιας 
χρήσεως 

10 Κουτιά των  
200 τεμαχίων  

18143000-3 29,00  290,00 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 10 ΖΕΥΓΗ 18143000-3 10,00  100,00 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

40 ΤΕΜ 18143000-3 7,50  300,00 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ πλήρης 500 ΤΕΜ 18143000-3 38,00 19.000 

ΣΚΟΥΦΟΣ ΨΥΧΟΥΣ 490 ΤΕΜ 18143000-3 2,50  1.225,00  

ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΙΝΟ 510 ΤΕΜ 18143000-3 2,50  1.275,00  

ΥΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

36 Κουτιά των 100 
τεμαχίων 

18143000-3 3,00 108,00  

ΚΑΠΕΛΑ ΔΙΚΟΧΑ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

30 Κουτιά των 100 
τεμαχίων 

18143000-3 14,00 420,00 

ΚΑΠΕΛΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ  
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

54 ΤΕΜ 18143000-3 4,00 216,00 

 

ΑΝΤΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
21 ΖΕΥΓΗ   18143000-3 40,00 840,00 
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(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ- 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 

ΣΑΚΑΚΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΛΕΥΚΑ 

26 ΤΕΜ  18143000-3 25,00 650,00 

ΡΟΜΠΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 30 ΤΕΜ 18143000-3 16,00 480,00 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

226 ΤΕΜ 18143000-3 17,00 3.842,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    € 30.005,00 

Φ.Π.Α.:    €   7.201,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 37.206,20 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Z 

ΕΙΔΟΣ TEMΑΧ-ΖΕΥΓΗ C.P.V. 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ € 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μπουφάν ψύχους 225 18220000-7 55,00 € 12.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ:    €   2.970,00 

Φ.Π.Α.:     € 15.345,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 104.502,96 € 

ΦΠΑ 24% 25.080,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 129.583,67 € 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,33 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 129.584,00 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

  

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [          ] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ,  12243] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ. ΤΖΩΡΤΖΗ] 

- Τηλέφωνο: [2132044838] 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: [promithies7@yahoo.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[Προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΠ)] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-------------------] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια  Μέσων Ατομικής 

Προστασίας] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2]        

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

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

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

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

 δωροδοκία
x,xi

· 

 απάτη
xii

· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή 

εισφορών 

κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός 

φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή 

εισφορών 

κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος 

μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό 

ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η 

αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση 

είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την 

ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση 

καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 

Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός 

φορέας έχει 

εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 
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συμπεριλαμβανόμενων  

κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό 

διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii

 

Εάν η σχετική 

τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή 

των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxiii

; 

του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
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παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

  

ΑΔΑ: 6Ζ6ΙΩ6Ν-Π14



78 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
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ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, 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
xlviii

. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αιγάλεω, 2-2-2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                      Αρ. πρωτ.: 2579 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Α    

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογι

σμού € 

Συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ 
ενδεικτικού προϋπολογισμού €  

Τιμή 
μονάδας 

προσφοράς 
(€) 

ολογράφως 

Τιμή 
μονάδας 

προσφοράς 
(ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γάντια 
δερματοπάνινα 

ΖΕΥΓΗ  1.000  2,00 €     

Γάντια PVC ΖΕΥΓΗ 1200  2,50 €     

Γάντια Νιτριλίου 

 
ΖΕΥΓΗ 500  4,00 €     

Γάντια από ύφασμα 
& Νιτρίλιο 

 

ΖΕΥΓΗ 1000  3,00 €     

Γάντια ελαστικά μίας 
χρήσης (κουτί 
100τεμαχίων) 

 

ΤΕΜ 100  3,00 €     

Γάντια Συγκολλητών 
(Ζεύγος)  

 

 ΖΕΥΓΗ  2  8,00 €     

Γάντια Μονωτικά 

 (Ζεύγος) 
 ΖΕΥΓΗ  9  5,44 €     

Γάντια αντιθερμικά 
μαγείρων (Ζεύγος) 

 ΖΕΥΓΗ  20  8,00     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΜΑΔΑΣ  Β    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 
ενδεικτικού 

προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

Ολογράφως  

   

ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΜ 20  5,00     

Γυαλιά τύπου 
goggles για 
προστασία από 
χημικούς ή 

ΤΕΜ 20  11,00      
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μηχανικούς 
κίνδυνους 

 

Γυαλιά προστασίας 
από ηλιακή 
ακτινοβολία 

 

ΤΕΜ 387  18,00      

ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΥΓΡΑ 

ΤΕΜ 80  12,00      

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ 
ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΕΜ 35  11,20      

Μάσκα για 
ηλεκτροσυγκολλητέ
ς 

ΤΕΜ 3 15,00     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Γ    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

ολογράφως 

   

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 

 

ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ  20 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

200  30     

ΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ με 
φίλτρα A1 P3 

ΤΕΜ 350  23,00 €     

φίλτρα ABEK2 P3 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 2 

ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 
12  44,00     

Μάσκα ολόκληρου 
του προσώπου ΓΙΑ 
φίλτρα ABEK2 P3 

ΤΕΜ 14  45,00     

Μάσκα σκόνης μιας 
χρήσεως 

Κουτιά των 50 τεμ 90  4,40     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΜΑΔΑΣ  Δ    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

ολογράφως 

   

ΓΙΛΕΚΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕ
Σ ΛΩΡΙΔΕΣ και 
επιγραφή  

ΤΕΜ 800  3,50 €     

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 
ΠΟΔΙΑ 

ΤΕΜ 60  4,50     

Ποδιές 
συγκολλητών 

ΤΕΜ 2  7,00     

Στολές προστασίας 
από χημικά 

ΤΕΜ 380  13,00     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
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Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΜΑΔΑΣ  Ε    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

ολογράφως 

   

ΓΑΛΟΤΣΕΣ  402  11,00     

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Ζεύγος) 
ΡΑΦΤΑ 

 ΖΕΥΓΗ  482  30,00 €     

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ζεύγος) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 ΖΕΥΓΗ  9  45,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

ολογράφως 

   

Μονωτικά εργαλεία 
ηλεκτρολόγων 

ΤΕΜ ΠΕΝΣΑ ΤΕΜ 5  22,00     

ΤΕΜ 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΤΕΜ 

5  
20,00     

ΤΕΜ 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 
ΥΠΟΜΟΧΛΙΟΣ 

ΤΕΜ 5  

26,80     

ΣΕΤ 

ΣΕΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 

ΣΕΤ 5  

30,00     

ΤΕΜ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 

ΤΕΜ 5  
57,00     

ΣΕΤ 

ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΤΑ 
(ΚΑΡΥΔΑΚΙ) 

ΤΕΜ 5  

20,00     

Μέσα προστασίας 
από πτώσεις 

ΣΕΤ 2  190     

ΩΤΟβυσματα μιας 
χρήσεως 

Κουτιά των  200 
τεμαχίων  

10  29,00      

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ  ΖΕΥΓΗ  10  10,00      

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ
Ι ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜ 40  7,50      

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 
πλήρης 

ΤΕΜ 500  38,00      

ΣΚΟΥΦΟΣ 
ΨΥΧΟΥΣ 

ΤΕΜ 490  2,50      

ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΕΜ 510  2,50      

ΥΠΟΔΟΝΑΡΙΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κουτιά των 100 
τεμαχίων 

36  3,00     

ΚΑΠΕΛΑ ΔΙΚΟΧΑ Κουτιά των 100 30  14,00     
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ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

τεμαχίων 

ΚΑΠΕΛΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ  
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΤΕΜ 54  4,00     

 

ΑΝΤΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙ

ΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ- 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 

 ΖΕΥΓΗ  21  40,00     

ΣΑΚΑΚΙΑ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΑ 

ΤΕΜ 26  25,00     

ΡΟΜΠΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΜ  30  16,00     

ΦΟΡΜΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

ΤΕΜ 226 17,00     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

        

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΜΑΔΑΣ  Z    

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 

Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

ολογράφως 

   

Μπουφάν ψύχους TEM 225 55,00     

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως): 
       

Φ.Π.Α.:        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Ολογράφως) 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 

50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: 

επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
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ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

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

11.11.2008, σ. 42). 

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

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση 

και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός 

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

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

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 
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περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση 

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 

λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή 

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

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

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί 

φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις 

που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή 

υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται 

χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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