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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
      Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τον 

ν.4412/2016 και την Διακήρυξη (387/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), για τις κατωτέρω 

περιγραφόμενες προμήθειες : Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος. Διάρκεια σύμβασης 3 μήνες.  Η 

προμήθεια περιλαμβάνει γάντια,  άρβυλα, ανακλαστικά γιλέκα  μέσα ατομικής προστασίας κλπ.  Χρόνος 

ισχύος προσφορών: 60 ημέρες. 

     Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2017 και ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (2
ος

 

όροφος, γραφείο Η/Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας), Π. Φάληρο, Τ.Κ. 17562, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας των διαγωνισμών, url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικός NUTS: EL304. 

     Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 53182,50€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 12763,80€ 

συνολικά  65946,30 € και η έκταση της παροχής προμηθειών  σύμφωνα με την 100/2017 μελέτη της Τ.Υ.. 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της μελέτης. Ενστάσεις-προσφυγές 

σύμφωνα με το αρ. 8 της διακήρυξης και το αρ. 127 του ν.4412/16, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του 

Δημοσίου ποσού 531,83€ κατά της διακήρυξης, σε κάθε επόμενο στάδιο ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του αθροίσματος των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει . 

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2017 από ίδια έσοδα 

στους Κ.Α.: 10-6063-002 15-6063-001 20-6063-001 30-6063-001 35-6063-001 45-6063-001.  

Αρ. ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: ΩΩ6ΑΩΞΕ-14Ξ, 67ΜΨΩΞΕ-ΩΨΚ 724ΣΩΞΕ-61Ε 6ΞΠΡΩΞΕ-

Δ9I, 7093ΩΞΕ-39Η, Ψ2ΕΚΩΞΕ-Ζ1Α  Κωδικοί cpv:   18141000-9 18444100-4 18142000-6 33735100-2 

35113000-9 18800000-7 18400000-3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     Οι  επιθυμούντες  να  πάρουν  μέρος  στον διαγωνισμό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο 

με  την  προσφορά τους μέχρι της προηγούμενης εργασίμου ημέρας και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του 

Δήμου ή να παραστούν οι ίδιοι ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους κατά την διάρκεια του διαγωνισμού σύμφωνα 

με το αρ. 6 της 387/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου.   

      Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον 

δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και 

προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/.  

Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως προβλέπεται από το αρ. 18 

του ν.4469/2017. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016. 

 Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 2132020243 & Φαξ 

2132020359. 

                                                                                                              Π. ΦΑΛΗΡΟ  2/11/2017  

                                                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

 

                 ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                                                        
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αριθ.Αποφ. 387/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Έγκριση όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, 
πρ/σμού μελέτης 65.946,30€ συμπ/νου ΦΠΑ . 
 
 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24784/06.10.2017 
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων)  1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)  
3. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)    
4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   3. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος)  4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
       5. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….». 
 
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  
147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης 
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.  
 

Στους ΚΑ 10-6063.002, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 45-
6063.001, του προϋπολογισμού του Δήμου Π.Φαλήρου του οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού μελέτης 65.946,30€ 
συμπ/νου ΦΠΑ.  
 

Ακολούθως εκθέτει ότι από την Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου υποβλήθηκε η με αρ. 100/2017 
μελέτη, που αφορά στην προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού μελέτης 65.946,30€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016.  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 

 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

 τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 

 την υπ’αρ. 352/15.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΠΘΩΞΕ-ΘΨΖ) περί ψήφισης του 

πρ/σμού οικ. έτους 2017, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 109817/39851/12.01.2017 

απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 1085/16.01.2017) τις 

διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)  

 την με αρ. 100/2017  μελέτη Τ.Υ. 

 το από 10.10.2017  πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ002069157) 

 το με αρ. πρωτ. 25085/10.10.2017  τεκμηριωμένο αίτημα  

 το σχέδιο της διακήρυξης  

 την εισήγηση του Προεδρεύοντος  

και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Αποδέχεται την με αρ. 100/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την 

Δ/ντρια  της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου. 
 

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού μελέτης 65.946,30€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα,  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             γυαλιά, γάντια, μάσκες κ.λ.π.) 2017 
ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ : 53.182,50€ πλέον ΦΠΑ 24% 
Κωδικοί cpv: 18141000-9, 18444100-4, 18142000-6, 33735100-2, 35113000-9, 
18800000-7, 18400000-3      
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 100/2017    Κ.Α.: 10-6063.002, 15-6063.001, 20-6063.001,
                         30-6063.001, 35-6063.001, 45-6063.001, 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Ο  Δήμαρχος  Παλαιού  Φαλήρου,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή 
αναδόχου για την Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα, γυαλιά, γάντια, μάσκες 
κ.λ.π.) 2017,  για ένα (1) έτος, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ανά ομάδα. Η παρούσα διενεργείται 
για να καλύψει τις υποχρεώσεις του Δήμου όπως απορρέουν από τις διατάξεις  του αρ. 
38 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων». 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Ισχύουσες  διατάξεις 
 
Η διενέργεια της παρούσης θα γίνει έχοντας υπόψη και σύμφωνα με:  
1.    Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω 
νόμου. 

2.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεύχος Α΄): 
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Ανάπτυξης." 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/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». 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση διατάξεων 
για την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 περ. 7 του 
Ν4412/16,  καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου. 

11. Τις διατάξεις του  Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται σε ισχύ. 

12. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και της υπ. Αριθμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιείται από το Π.Δ. 
80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 

13. Τις διατάξεις του  Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ 
αυτού. 

14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 
2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. 

15. την υπ’ αριθ. 387/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε 
η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

16. το με αρ πρωτ 25085/10-10-2017 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης 
υποχρέωσης προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας και τη βεβαίωση 
συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.    

17. Τις με αρ. 100/2017 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

18.  Τις διατάξεις  του αρ. 38 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

19.  Τις διατάξεις  της  Κ.Υ.Α. 2/53361/0022/06 ΦΕΚ Β 1503/11-10-2006. 
20.  Η με αρ. πρωτ: 25095/2017 έγγραφη  γνώμη του τεχνικού ασφάλειας που αξιολογεί 

κατά πόσον ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει ο Δήμος, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφ.1 
και 2 του του ΠΔ 396/1994 (άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 396/94). 

21.  Τις με αρ. :343, 341 /2017 αποφάσεις Δημάρχου περί καθορισμού των δικαιούχων 
Μ.Α.Π.  καθώς και από τις αποφάσεις υπηρεσιακών μεταβολών όπως 
κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
Συμβατικά  στοιχεία - Αντικείμενο του διαγωνισμού – Αδυναμία υλοποίησης 
εργασιών από υπηρετούν προσωπικό του Δήμου 
Έγγραφα της  σύμβασης  κατά  σειρά  ισχύος  είναι : 
α) Το συμφωνητικό 
β) Η  διακήρυξη 
γ) Οι τεχνικές  προδιαγραφές 
δ) Η  προσφορά  του  αναδόχου 
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Κατά την εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του ν.4412/2016,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:  
η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούμενους εργαζόμενους του 
Δήμου στα πλαίσια των υποχρεώσεων του απορρέουν από τις διατάξεις του αρ. 38 του 
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων». 
Δικαιούχοι μέσων ατομικής προστασίας-Καθορισμός δικαιούχων 
Στους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ χορηγούνται είδη ατομικής προστασίας, όπως 
αυτά καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 2/53361/0022/06 ΦΕΚ Β 1503/11-10-2006. 
Η εν λόγω KYA έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της και για το προσωπικό που 
υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις 
εργασίας που αναφέρονται σ' αυτή. (άρθρο 6 ΣΣΕ ΠΟΕ ΟΤΑ 2013 ΠΚ 9/01.08.2014). 
Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι 
μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που 
απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1503), 
όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση. (άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 
4483/17). 
Τα ίδια μέσα χορηγούνται και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικότητες ή στις θέσεις 
εργασίας των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. (Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. 
319/29.07.2015). 
Τα ανωτέρω είδη, παρέχονται αποκλειστικά σε όσους απασχολούνται στις θέσεις 
εργασίας που αναφέρονται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΣΔΔΑ 67194/15.12.2006). 
Οι ανωτέρω δικαιούχοι καθορίζονται με τις με αρ: 340,341/2017 αποφάσεις Δημάρχου. 
Τυχόν πρόσθετο προσωπικό (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου κλπ.) θα καθοριστούν με 
νέες αντίστοιχες αποφάσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ  3ο 
Προϋπολογισμός  της  προμήθειας  
Ο  προϋπολογισμός  της  παροχής υπηρεσιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  53.182,50€ 
πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 12.763,80€ συνολικά 65.946,30€ και θα χρηματοδοτηθεί από τον 
τακτικό  προϋπολογισμό  του  Δήμου, από ίδιους πόρους, στο έτος 2017 στους  ΚΑ:  10-
6063.002, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 45-6063.001.   
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχουν 
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 10-6063.002, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-
6063.001, 35-6063.001, 45-6063.001 συνολικού ύψους 74.400,00€. 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα δεσμευτούν και κατανεμηθούν ως ακολούθως:  
 

ΚΑΕ 2017 
10-6063.002 1.230,08 
15-6063.001 2.217,12 
20-6063.001 50.917,50 
30-6063.001 5.758,56 
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35-6063.001 4.932,72 
45-6063.001 890,32 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο 
Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός - Παραλαβή εγγράφων σύμβασης 
και τευχών 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17562 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020243, Φαξ: 2132020359 
url: https://palaiofaliro.gr/ 
Κωδικός NUTS: EL304 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό - Στοιχεία επικοινωνίας :  
Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο της 
κατακύρωσης: Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Η/Μ.  
Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17562 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020244, Φαξ: 2132020359 
e-mail: dim.palaiologos@palaiofaliro.gr  
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 
και Αρτέμιδος, την  15/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 13:00, χρόνος μέχρι τον οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών: 30 λεπτά πριν την  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών. 
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται στο αρ. 5 και 
6 της παρούσης, δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι 
και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 15:00. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων 
εδαφίων. 
 
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών - Δημοσίευση  της  διακήρυξης - 
Διευκρινήσεις 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης), 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016). 
δ) οι 100/2017 τεχνικές προδιαγραφές  της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
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Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον δικτυακό τόπο 
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης 
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως 
προβλέπεται από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον 
ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 10/11/2017 και ώρα 15:00, οι αναθέτουσες 
αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις   13/11/2017. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο 
Κριτήρια επιλογής - Δεκτοί  στον  διαγωνισμό 
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως εκ τούτου δεκτοί στη 
διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα και 
τεχνική ικανότητα να καλύψουν την ζητούμενη με την παρούσα προμήθεια σύμφωνα με 
τον τρόπο και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην συνημμένη στη διακήρυξη 
μελέτη. 
Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί : 
 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και κριτηρίων που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύμφωνα και με 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  
α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 
προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη σύμβασης λαμβανομένων υπόψη, κατά 
περίπτωση, τυχόν εναλλακτικών προσφορών εφόσον γίνονται δεκτές,  
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη 
συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 6, 7 και 9 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που 
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καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν4412/2016, και, 
κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 84 του ίδιου νόμου. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν τη σύμβαση στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως 
αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν4412/2016. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο 
Δικαιολογητικά  συμμετοχής στον  διαγωνισμό, κριτήρια τεχνικής/επαγγελματικής 
ικανότητας 
Κάθε  προμηθευτής  που  λαμβάνει  μέρος  στον  διαγωνισμό  οφείλει  επί ποινή 
αποκλεισμού να  προσκομίσει έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
 
Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» σύμφωνα με τον τρόπο και τα 
στοιχεία που περιγράφονται στο αρ. 7 της παρούσης ο οποίος θα περιέχει ξεχωριστούς 
σφραγισμένους φάκελους ως κατωτέρω: 
1. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα 
περιέχονται: 
α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), που 
βρίσκεται συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.  

      Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής). Το 
ΤΕΥΔ υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

       Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

β)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν ζητείται βάσει των διατάξεων του αρ. 72 παρ. 1 
του Ν. 4412/16.  

γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και 
καταστατικό ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα απ όπου να προκύπτει η νομιμοποίηση 
δέσμευσης της επιχείρησης, όπως ισχύουν (αρχικό καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, 
ΓΕΜΗ κλπ) σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο). 

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω 
αντιπροσώπου. Εφ’ όσον  οι  οικονομικοί φορείς  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  
με  αντιπροσώπους  τους, υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης (κατάλληλο 
έγγραφο εκπροσώπησης όπως πρακτικό ΔΣ, πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ. 
αναλόγως της νομικής μορφής του συμμετέχοντος), βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  
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υπογραφής  του εκπροσωπουμένου, από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή  
συμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε με τα 
αντίστοιχα καταστατικά, ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ισχύον πιστοποιητικό 
μεταβολών (ΓΕΜΗ) προκειμένου περί ΑΕ, είτε με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, 
ΕΠΕ ή ΟΕ είτε με άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο και ισχύον πιστοποιητικό 
μεταβολών (πχ. ΓΕΜΗ). Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή 
τον διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού  τους συμβουλίου  ή  από  άλλο  νόμιμα  
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους βάση καταστατικού ή 
άλλο νομικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και  οι  
ομόρρυθμες  και  ετερόρρυθμες  εταιρίες  εκπροσωπούνται   από   το   διαχειριστή   
τους   ή   από  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 
2. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» θα περιέχονται: 

 α) Τεχνική προσφορά. Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (αντίστοιχων ανά 
ομάδα για όποιες ομάδες συμμετέχει ο προσφέρων) βάσει των ζητούμενων της 
μελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.  

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ακόμη ότι τα προσφερόμενα είδη θα 
είναι καινούργια, άριστης κατασκευής, όμοια με τα υποβαλλόμενα δείγματα, 
διαθέτουν πιστοποίηση και σήμανση ανά είδος όπως ζητείται ανά άρθρο από τη 
μελέτη που συνοδεύει την παρούσα. Στην προσφερόμενη αξία των υλικών 
συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στην αποθήκη του 
Δήμου και κατόπιν εγκατάστασης τους σε σημεία υποδείξεως του Δήμου. 

γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση των αντικειμένων για τις 
ομάδες της παρούσης προμήθειας για τις οποίες συμμετέχει ο κάθε προσφέρων. 

   Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος ανάδοχος να 
έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση, σε κατά μέσο όρο μία (1) αντίστοιχη με την 
προκηρυσσόμενη προμήθεια, τα τελευταία 3 έτη, επιτυχώς. 

   Αντίστοιχη ορίζεται μία προμήθεια, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς 
απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο, σε όρους 
εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους (τουλάχιστον ισόποση εκτέλεση 
σύμβασης με την εκτιμώμενη αξία των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει) , 
τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής 
του. Ειδικότερα αντίστοιχες θεωρούνται προμήθειες που να περιλαμβάνουν τα είδη 
των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει όπως αυτές που περιγράφονται στα επιμέρους 
άρθρα της με αρ 100/2017 μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

   Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης επισκευών 
όπου αναφέρονται στο ποσό, τον χρόνο, την περιγραφή εργασιών και τον τόπο 
εκτέλεσης αυτών και προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο αποδέκτης 
είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του φορέα 
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αντίγραφα παραστατικών από τα οποία να 
προκύπτουν τα παραπάνω. 

δ) Πιστοποιητικό δοκιμών των προσφερόμενων ειδών ανά είδος, για όλα τα είδη που 
προσφέρει ο συμμετέχων, κατά EN, πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κλπ  όπως αυτά ορίζονται στα επιμέρους άρθρα των τεχνικών 
προδιαγραφών. Για την κάλυψη της απαίτησης γίνονται δεκτά τα ακόλουθα   
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1. εκθέσεις δοκιμών  ή  πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν4412/2016  
2. δηλώσεις των κατασκευαστών των προϊόντων απ’ τις οποίες να προκύπτουν οι 

καλύψεις των απαιτήσεων των προσφερόμενων ειδών ανά είδος όπως ζητούνται στα 
επιμέρους άρθρα της μελέτης (σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν4412/2016), οι οποίες θα 
μπορούν να επαληθευτούν από την υπηρεσία  (πχ  αριθμός έκθεσης δοκιμών από 
φορέα πιστοποιημένο κατά το άρθρο 56/Ν 4412). 

ε) Προσκόμιση Δειγμάτων οικονομικών φορέων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ 214 
του ν4412/16 ως εξής: οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον φάκελο της προσφοράς που θα 
προσκομίσουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγματα για όλα τα 
είδη των άρθρων των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν  καθώς και  υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής ότι σε περίπτωση που ανακηρυχτούν 
ανάδοχοι τα είδη που θα προσκομίσουν θα είναι ακριβώς όμοια με τα δείγματα που 
υπέβαλαν.  

 Τα δείγματα θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δείγματα  
αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κατά την κρίση 
της υπηρεσίας με οποιουσδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους: μακροσκοπικός 
έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 214 του Ν 4412/2016  . 

 Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) μέχρι τη 
λήξη της υποβολής των προσφορών τους. 

 
 
3. Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, θα περιέχεται: 

α) Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος η οποία μπορεί να συντάσσεται από τον 
διαγωνιζόμενο στο συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που συνέταξε η 
υπηρεσία για διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η οικονομική 
προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

   Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα από τον 
διαγωνιζόμενο. 

   Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  ειδών δίδεται ανά ομάδα του προϋπολογισμού. 
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της 
μελέτης. 

 
Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 2690/99 
(περί γνησίου υπογραφής). 
Ισχύς  προσφορών: οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος 
μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επιπλέον ευκρινώς τις παρακάτω 
ενδείξεις : 
Στον κλειστό φάκελο  της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : 
α) Η  λέξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) Η φράση: Προς Δήμο Π. Φαλήρου, Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου  
γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αρ.  της  διακήρυξης: Για την προμήθεια: Λοιπές 
παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα, γυαλιά, γάντια, μάσκες κ.λ.π.) 2017,  Αρ. 
διακήρυξης:  387/2017 
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δ) Η  καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής), όπως ορίζεται στο άρθρ.4 της παρούσης: Ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών:  15/11/2017. 
ε) Τα στοιχεία  του  οικονομικού φορέα (ιδίως: επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail, και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία 
όλων των μελών αυτής). 
 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).  
Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, έντυπα πιστοποιήσεων, δοκιμών και 
συμμόρφωσης με πρότυπα, και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης προτύπων ή πιστοποιήσεων με νεώτερα, τουλάχιστον 
ισοδύναμα,  γίνονται δεκτά με προσκόμιση σχετικών εγγράφων από αρμόδιους 
σχετικούς φορείς. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα 
αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί 
λόγω αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
Για τον αποκλεισμό προσφοράς οικονομικού φορέα εφαρμόζεται το αρ. 73 του 
Ν4412/2016. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκτός απ 
αυτόν που περιγράφεται στο αρ.  της παρούσης πριν από την ημερομηνία υποβολής δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού για να απορριφθούν. 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο 
Παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 4 της παρούσης.  
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς.  
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Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και ο φάκελος με την ένδειξη Τεχνική προσφορά, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά.  
Κατόπιν τα ελέγχει και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής που διενεργεί το 
διαγωνισμού.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού του.  
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Τα παραπάνω στάδια δύναται να διενεργηθούν είτε στην ίδια συνεδρίαση, είτε εάν δεν 
επαρκεί ο χρόνος (κατά την κρίση της Επιτροπής), ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή 
νέα συνεδρίαση και προσκαλούνται οι συμμετέχοντες εκ νέου για την ενημέρωση της 
αποδοχής ή  απόρριψης  της προσφοράς τους από τα  επόμενα στάδια αυτής.  
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ανά ομάδα . Σε περίπτωση που οι 
προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) είτε στο σύνολο είτε ανά ομάδα, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 
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 (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης επικύρωσης 
του πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016 όπως αναλύεται στο άρθρο 8. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
Ενστάσεις  
 Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 127 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα 
ορίζονται τα παρακάτω: 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 
10/11/2017 και ώρα 15:00.  
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), εντός προθεσμίας 
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δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (531,83€ κατά της 
διακήρυξης, σε κάθε επόμενο στάδιο ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
(χωρίς ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του αθροίσματος των ομάδων για τις οποίες 
συμμετέχει). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο 
άρθρ. 1 του Ν. 4250/14, αναφερόμενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
α) Απόσπασμα σχετικού μητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του αρ. 73 παρ. 1 του Ν4412/2016 όπως ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για 
το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα 
αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 
αποφάσεων. 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και  επικουρικής. Ο προσφέρων αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
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έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αφορά σε περίπτωση νομικού 
προσώπου την επιχείρηση.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. 
-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία οπότε σε 
αυτήν την περίπτωση προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό για το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη των ομάδων για τις 
οποίες συμμετέχει, από αρμόδια δημόσια αρχή, εν ισχύ. 
 
Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι (α) και (β). Κατ’ 
εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
προσφέρων 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β). 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο  (α) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των παραπάνω ζητούμενων 
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον 
φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών. Ομοίως και οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 
προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών. Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και βρίσκονται εν ισχύ. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις του παρόντος. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας όπως περιγράφεται στο αρ. 11 της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ  10ο 
Τιμές  προσφορών  επιβαρύνσεις  μειοδοτών - Κριτήριο κατακύρωσης  
 Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  ειδών δίδεται ανά ομάδα του 
προϋπολογισμού.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) ανά ομάδα επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης.  

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά ομάδα, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε  Παράρτημα Β) . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
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τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε ευρώ (€). 
Προσφορά  σε  άλλο  νόμισμα  ή  με  ρήτρα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται, 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Υπογραφή  σύμβασης 
 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται 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.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4412/16 
(ΦΕΚ Α’ 147/16).  
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:  
1. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 
8 της παρούσης.  
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
παρούσης.  
 
 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.  
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 δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 
106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 του Ν 
4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16). 

 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός  3 μηνών από της υπογραφής της 

σύμβασης. 
 
 Η σύμβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 132 του Ν 4412/16 

ΑΔΑ: 7Δ7ΔΩΞΕ-6ΝΦ





(ΦΕΚ Α’ 147/16), όπως εκάστοτε ισχύει, εάν: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού, β) 
μέσα στα πλαίσια που ορίζει αυτό και γ) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.  
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  το Δήμο και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  
μέρη. 
Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  που  
την  συνοδεύουν. Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  
παραπάνω  στοιχεία. 
Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  το  Δήμο από  τον Δήμαρχο.  
 
ΑΡΘΡΟ  12ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Γενικά περί εγγυήσεων 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς το ΦΠΑ.  
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη βεβαίωση 
για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 
147/16), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ (εφόσον το 
σύνολο της συμβατικής αξίας υπερβαίνει τις 20.000,00€) .  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε 
ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις 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 παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονο-
μικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
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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,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγ-
γύησης 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. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο 
Χρόνος  παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση υπηρεσιών 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 217 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ο συνολικός  χρόνος υλοποίησης των προμηθειών, ορίζεται  σε 3 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση από το αρμόδιο τμήμα αυτής 
και στα σημεία που θα υποδεικνύονται απ αυτήν.  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών μπορεί να παρατείνεται υπό 
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν 4412/16, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/16 αρ. 206 έως 214. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμων ή όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης υλοποίησης 
της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 206 έως 214 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 
ΑΡΘΡΟ  14ο 
Παραλαβή προμηθειών 
Για την παραλαβή της προμήθειας, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 208 έως και 215 του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16).  
 
ΑΡΘΡΟ  15ο 
Τρόπος  πληρωμής 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την 
παραλαβή των ειδών και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες 
ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι κατ’ ελάχιστον 
τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β) Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 
καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή 
ποσό.  
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το 
νόμο.  
Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  την  προμήθεια  
υπηρεσία. 
Ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο 
Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 
Όπου  η  παρούσα διακήρυξη  έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει  ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 
147/16) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο αρ. 1 
της παρούσης . 
 
ΑΡΘΡΟ  17ο 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
Με  την  παρούσα  εγκρίθηκαν  και  οι  υπ’ αριθμόν  100/2017 τεχνικές  προδιαγραφές 
της  τεχνικής  υπηρεσίας.   
 
ΑΡΘΡΟ  16ο 
Όργανα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης 
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα 
παρακάτω: 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισμού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 1 του 
Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 298/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
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δ) εισηγείται προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισμό των προσφερόντων 
ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  
ε) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των 
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου του 
αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 245/2016 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 
127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον 
της αναθέτουσας αρχής. 
 
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την 
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 
που συγκροτήθηκε με την με αρ. 244/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή όπως 
εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.  
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:  
α) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί  προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του 
Δήμου), για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου  
 
 
ΑΡΘΡΟ  19ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 
 
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά 
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), 
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται 
από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και 
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 περ. (α) της διακήρυξης 387/2017 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, 
στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα 
αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως προβλέπεται 
από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Η δαπάνη δημοσίευσης της διακηρύξεως και τα λοιπά έξοδα 
της δημοπρασίας, αρχικής ή επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 

 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ : 6232 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51& Αρτέμιδος, Π. Φάληρο, 
Τ.Κ: 17562 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Δημήτρης Παλαιολόγος.  
- Τηλέφωνο: 2132020244, ΦΑΞ: 2132020359 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dim.palaiologos@palaiofaliro.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, 

γιλέκα, γυαλιά, γάντια, μάσκες κ.λ.π.) 2017 
- cpv: 18141000-9, 18444100-4, 18142000-6, 33735100-2, 35113000-9, 18800000-7, 
18400000-3 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6232] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων (ομάδων) : 4 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 387/2017 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα 

  Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
        

   Απάντηση: Στοιχεία αναγνώρισης: 
     

        

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 αρμόδιοι12 :    
       [……] 

Τηλέφωνο:      
       [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο:     
       [……] 

Διεύθυνση στο   Διαδίκτυο   (διεύθυνση [……] 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):    
       
Γενικές 
πληροφορίες:     Απάντηση: 
     
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή   
ή μεσαία επιχείρηση13;      
     
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽   
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:  ο   
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο [     ] Ναι   [   ] Όχι 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»14  ή   
         

         
 

12 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
 

13 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. 
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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. 

14 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων ατόμων.  
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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.   
  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι  
εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο  
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει [   ] Ναι    [   ] Όχι    [   ] Άνευ αντικειμένου 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού  
συστήματος (προ)επιλογής);   
    
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 α) [……] 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό  
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  
των 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
  εγγράφων):[……][……][……][……] 

αναφέρετε:    

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……] 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,  
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο  
κατάλογο15:    
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα               δ) [   ] Ναι     
[    ] Όχι  
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
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Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
 
 
15  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.  
10 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή  κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ   
 εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική   

 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:    

 ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι  

 
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:    
      (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 

      
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  
των 

      εγγράφων): 

      [……][……][……][……] 
        
    Απάντηση: 
 
Τρόπος συμμετοχής: 

     

     

 Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη   

 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από [  ] Ναι                 [  ] Όχι 
 κοινού με άλλους16;      
     

 
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 α): [……] 
 (επικεφαλής,  υπεύθυνος για  συγκεκριμένα   
 καθήκοντα … ):      

 β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς    
 φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη β): [……] 

 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης:    

 γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της γ): [……] 
 συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.    
       
 Τμήματα    Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος ή [  ]  
 των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός   
     

     
  

 16  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  
      11  
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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 ΦΟΡΕΩΝ17 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  
    

 Ο   οικονομικός   φορέας   στηρίζεται   στις [   ]Ναι                         [  ]Όχι  
 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;   
     
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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17 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.”  
14 
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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 

[   ]Ναι        [  
]Όχι    

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 
 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 καταδίκες18 

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση19· 
 
2. δωροδοκία20,21· 
 
3. απάτη22· 
 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες23· 
 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας24· 
 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25. 
 
 

 
18 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.  
19 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).  
20 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”.  
21 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).  
22 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.  
23 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 και στα άρθρα 40-42 του ν. 3251/2004 
(ΦΕΚ 127/Α)“Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές 
οργανώσεις και άλλες διατάξεις” (προσθήκη εθνικής νομοθεσίας που δεν προβλέπεται στο άρθρο 
73 παρ. 1). 
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24 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. 
3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: Απάντηση:   

    
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση 

[  ] Ναι       [  ] 
Όχι   

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται 
οποιουδήποτε προσώπου26  το  οποίο  
είναι ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή 

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου     
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που [……][……][……][……]27  
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;      
       

Εάν ναι, αναφέρετε28:       
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(- 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 
6 οι):[ ]   
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της     
καταδίκης,        

β) [……]   
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·     
     γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
     και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [  ]  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην Εάν η   σχετική   τεκμηρίωση διατίθεται 
καταδικαστική 
απόφαση:   
     ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

     
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή 

     στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

     [……][……][……][……]29  
    

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
[  ] Ναι       [  ] 
Όχι   

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να     
         

 
 
25 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 
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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.". 
 
26 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )  
27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
17 

ΑΔΑ: 7Δ7ΔΩΞΕ-6ΝΦ





αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού  
(«αυτοκάθαρση»)30; 
 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που                            [……] 
λήφθηκαν31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 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)  
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31 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 
 
 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής           
Απάντηση: ασφάλισης: 
 
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [ ] Ναι      [  ] Όχι 
 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής  
ασφάλισης32, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 
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32 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).  
19 
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    ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
     

Εάν όχι αναφέρετε:    
    α)[……]· α)[……]·  

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο     
πρόκειται:       

  β)[……] β)[……]  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;      

γ)Πως   διαπιστώθηκε   η   αθέτηση   των     
υποχρεώσεων;    γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;     

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και  -[ ] Ναι  [ ] Όχι -[ ] Ναι   [ ] Όχι  
δεσμευτική;       

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή  -[……]· -[……]·  
έκδοσης απόφασης   -[……]· -[……]·  
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,     
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη     
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:     

  γ.2)[……]· γ.2)[……]·  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:      

 δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις     

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους  Εάν ναι, να Εάν ναι, να  
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης  αναφερθούν αναφερθούν  
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά  λεπτομερείς λεπτομερείς  
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των  πληροφορίες πληροφορίες  
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό   

 [……]  
  

[……] 
 διακανονισμό για την καταβολή τους ;33 

    
    

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των  

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,  εγγράφων): 34   
αναφέρετε:      
    [……][……][……]   
       
 
 
 
 
 
33 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 
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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  
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση: 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή  
επαγγελματικό παράπτωμα   
  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [  ] Ναι          [  ] Όχι 
 αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς 
του   περιβαλλοντικού, κοινωνικού   και Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
 35   μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
εργατικού δικαίου ;    

    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 [  ] Ναι           [  ] Όχι 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  
καταστάσεις36 :     

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 
 
35 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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36 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να -[.......................] 
εκτελέσει τη σύμβα σύμβαση, λαμβανόμενης  
υπόψη  της  εφαρμοστέας   εθνική  εθνικής  
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  
συνέχε  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσεις37  

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
 εγγράφων): [……][……][……] 
  
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [ ] Ναι       [  ] Όχι 
επαγγελματικό παράπτωμα38;  

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [.......................] 
πληροφορίες:  

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [ ] Ναι           [] Όχι 

 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που 

 λήφθηκαν: 

 [..........……] 
  

Έχει    συνάψει    ο   οικονομικός   φορέας [] Ναι [] Όχι 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με  
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;  

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς  
πληροφορίες: […...........] 
  

  
 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που 

 λήφθηκαν: 

 [……] 
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37 Άρθρο 73 παρ. 5.  
38 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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Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη [] Ναι [] Όχι 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων39, λόγω 
της  
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της  
σύμβασης;          

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [.........…] 
πληροφορίες:         
        
Έχει παράσχει ο οικονομικός  φορέας  ή [] Ναι [] Όχι 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές  
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα  
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην  
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της  
σύμβασης40;         

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς  
       [...................…] πληροφορίες:         

    
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή [] Ναι [] Όχι 
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια41  κατά  
την  
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο  
προηγούμενης δημόσιας   σύμβασης, [….................] 

 

προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντ

α 

φορέα ή 
προηγούμενη
ς   σύμβασης Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την μέτρα αυτοκάθαρσης; 

πρόωρη 
καταγγελί
α της προηγούμενης [] Ναι [] Όχι 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες  

        
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που κυρώσεις; 

         

           λήφθηκαν: 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς [……] 
πληροφορίες:         
         

Μπορεί ο 
οικονομικό

ς φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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,          
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,  
            
            
 
39 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
40 Πρβλ άρθρο 48. 
 
41 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς  
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που  
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 
 
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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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως του παρόντος μέρους), 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 
ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
 
 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων           Απάντηση  
κριτηρίων επιλογής 
 
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια           [    ] Ναι        [    ] 
Όχι  
επιλογής; 
 
 
 

 
Α: Καταλληλότητα 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική 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 εγκατάστασής43; του: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται εγγράφων): 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:    
      [……][……][……] 
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43 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.  
26 
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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 στην διακήρυξη . 
 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα   Απάντηση:       
           

 
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: 
 
       

     
    

    
       
           

           

         

           

           

           
       

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     
υπεργολαβίας53 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.     
ποσοστό) της σύμβασης:         
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη I – 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 
αναφέρονται57, 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 δωρεάν58. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Π. Φαλήρου, 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): [……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014  
58 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης 387/2017 του Δήμου Π. Φαλήρου  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: Δήμο Π. Φαλήρου για το διαγωνισμό: Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα, γυαλιά, 
γάντια, μάσκες κ.λ.π.) 2017 

 
 

 
Επιχείρηση ………………………………… .  Συμμετέχουμε για τις ομάδες: …, …, …, …, … 

            

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ - 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 
            
  ΟΜΑΔΑ 1         

1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ   5220,00   

2 ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ   1455,00   
3 ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ   1125,00   

4 
ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ   600,00   

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

ΠΑΚΕΤΟ 
100 
ΖΕΥΓΩΝ   532,00   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   ΖΕΥΓΟΣ   4,00   

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ   10,00   

      
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΟΣ 1     

      ΦΠΑ 24 %     

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΜΑΔΟΣ 1     

            
  ΟΜΑΔΑ 2         
8 ΚΡΑΝΗ  ΤΕΜ   8,00   

9 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΕΜ   4,00   

10 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ   10,00   

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 
GOOGLES ΤΕΜ   65,00   

12 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   ΤΕΜ   162,00   

13 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  ΤΕΜ   2,00   

14 
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  
ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜ   2,00   

15 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜ   1440,00   

16 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 2 ΦΙΛΤΡΑ 
Α1P3 ή Α2P3 ΤΕΜ   179,00   

17 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  ΤΕΜ   324,00   
18 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ   2,00   
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ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, 
ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΕΤ   1,00   

20 ΟΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΕΤ   50,00   
21 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ   40,00   

      
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΟΣ 2     

      ΦΠΑ 24 %     

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΜΑΔΟΣ 2     

  ΟΜΑΔΑ 3         
22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  ΖΕΥΓΟΣ  220,00   
23 ΑΡΒΥΛΑ ΖΕΥΓΟΣ   369,00   
24 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚ ΖΕΥΓΟΣ   7,00   

      
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΟΣ 3     

      ΦΠΑ 24 %     

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΜΑΔΟΣ 3     

  ΟΜΑΔΑ 4         
25 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΣΕΤ   192,00   
26 ΚΑΠΕΛΑ  JOKEY ΤΕΜ   162,00   
27 ΣΤΟΛΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕΤ   30,00   

      
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΟΣ 4     

      ΦΠΑ 24 %     

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΜΑΔΟΣ 4     

            
       
            
        
            
        
       ……./11/2017 
        Ο Προσφέρων 

        
        
        
                        Σφραγίδα & Υπογραφή 

  

Ανάδοχος αναδεικνύεται, ανά ομάδα, αυτός που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς).    

  
Ο ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία  των άρθρων της ομάδας ή των 
ομάδων 

  

που συμμετέχει καθώς και το άθροισμα αυτών. Σε περίπτωση 
αριθμητικού λάθους  υπερισχύει η τιμή μονάδος που δίδεται ανά άρθρο 
από τον προσφέροντα 
  
Η τιμή μονάδος ανά είδος δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή μονάδος της 
μελέτης  
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3. Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης 65.946,30€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2017. 
 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχουν 
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 10-6063.002, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 
35-6063.001, 45-6063.001 συνολικού ύψους 74.400,00€. 

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα δεσμευτούν και κατανεμηθούν ως ακολούθως:  

 
ΚΑΕ 2017 

10-6063.002 1.230,08 
15-6063.001 2.217,12 
20-6063.001 50.917,50 
30-6063.001 5.758,56 
35-6063.001 4.932,72 
45-6063.001 890,32 

 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των 
Δήμων, ……………………., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία 
χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με 
τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι 
την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική 
αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας 
(Με την με αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).  

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. 
εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».  

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει 
τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και 
εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από 
την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο 
Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει 
προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   387/2017. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, 
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές 
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την 
επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
4. ΤΕΝΤΟΜΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
          (ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017) 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Κ.Α :  10.6063,002   15.6063,001 
ΑΡΙΘ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ:           100 /2017                   35.6063,001   45.6063,001  

                                                                                         20.6063,001   30.6063,001 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 
    Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, για  το έτος 2017. 

 
   Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του 4412/2016. 
   Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  53182.50  € 
   Στην τιμή προστίθεται ΦΠΑ (24%) άρα η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των                                          
65946.30  €. 
 Οι δικαιούχοι και τα είδη ατομικής  προστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθμόν  53361 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ  1503/11-10-06)  
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη  36586  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 1323 30-7-07)   « Χορήγηση  ειδών 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα Προληπτικής Ιατρικής». Καθώς και 
στις 341/ 2017, 343/2017  αποφάση Δημάρχου με την οποία ορίζονται οι δικαιούχοι των ειδών 
προστασίας σε συνάρτηση με  τα όσα ορίζει η 53361/2006 για το ότι τα αναγκαία είδη 
προστασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στους χώρους εργασίας των εργαζομένων και 
ανάλογα τη πραγματική θέση εργασίας τους. 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργιας κατασκευής. 
 
Τα μεγέθη των ειδών θα δοθούν μετά την τελική επιλογή των προμηθευτών σε συνεννόηση με 
το σύλλογο εργαζομένων  
Τα είδη οι προδιαγραφές και οι ποσότητες αυτών επιλέχθηκαν  με βάση τις συνθήκες  
εργασίας  κάθε ομάδας εργαζομένων  και εγκρίθηκαν με το με αρ πρωτ 25095 /10/10/2017  
έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας. 
 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατασκευής εώς  6 μηνών από την ημερομηνία 
παράδοσης στοιχείο το οποίο πρέπει να αποδειχτεί κατά την παραλαβή εφόσον ζητηθεί . 
 
                                                                                                    ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ     

                                                                           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
                                                                                                  Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
                  ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
           (ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017) 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Κ.Α :  10.6063,002   15.6063,001 
ΑΡΙΘ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ:           100 /2017                   35.6063,001   45.6063,001  

                                                                                         20.6063,001   30.6063,001 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΝΤΙΑ 
Άρθρο 1ο: Δερματοπάνινα γάντια. 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε 
κήπους, μηχανοτεχνίτες. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm, πάχος 1-1,2 mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα 
από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 
Πρότυτα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
 2 (τριβή) 
 1 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 2 (διάτρηση) 
Σήμανση : 
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2 
Tα προσφερόμενα γάντια δεν θα πρέπει να  σχίζονται με απλή καταπόνηση μεταξύ δείκτη και αντίχειρα 
Το προσφερόμενο είδος θα διατίθεται υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μεγέθη  Medium – Large – Xlarge ή 
ισοδύναμες διαβαθμίσεις (8, 9, 10 κλπ) 
 To μέγεθος one size δεν γίνεται δεκτό  για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης και η προσφορά θα 
κρίνεται απορριπτέα 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 2ο: Γάντια από PVC. 
 
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 
εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία κ.λ.π. 
Χαρακτηριστικά :  
Μήκος περίπου 30 cm, πάχος 1 mm 
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει : 
 3 (τριβή) 
 1 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Σήμανση : 
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
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 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
 

 
 
 
Άρθρο 3ο: Γάντια από νιτρίλιο. 
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως 
στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 30 cm. Πάχος 0,5 mm 
Το προσφερόμενο είδος θα διατίθεται υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μεγέθη  Medium – Large – Xlarge ή 
ισοδύναμες διαβαθμίσεις (8, 9, 10 κλπ) 
 To μέγεθος one size δεν γίνεται δεκτό  για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης και η προσφορά θα 
κρίνεται απορριπτέα 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, που σημαίνει  
 3 (τριβή) 
 1 (κοπή με λεπίδα) 
 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Σήμανση : 
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, Χ, 1 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
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Άρθρο 4ο: Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο. 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές 
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς 
και σε βαφές. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm 
Το προσφερόμενο είδος θα διατίθεται υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μεγέθη  Medium – Large – Xlarge ή 
ισοδύναμες διαβαθμίσεις (8, 9, 10 κλπ) 
 To μέγεθος one size δεν γίνεται δεκτό  για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης και η προσφορά θα 
κρίνεται απορριπτέα 
 
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω από 
ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
 3 (τριβή) 
 1 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 
Σήμανση : 
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 
 
 

 
 

 
Άρθρο 5ο: Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. 
Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 
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Πρότυπα ΕΝ 374 
Σήμανση : 
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
Το προσφερόμενο είδος θα διατίθεται υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μεγέθη  Medium – Large – Xlarge ή 
ισοδύναμες διαβαθμίσεις (8, 9, 10 κλπ) 
 To μέγεθος one size δεν γίνεται δεκτό  για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης και η προσφορά θα 
κρίνεται απορριπτέα 
 
 

 
 
 
 
Άρθρο 6ο: Γάντια συγκολλητών. 
 
Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : 
Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν 
προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων 
μετάλλων. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών  3, 1, 2, 1. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1 
 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 
 
Για τα γάντια αυτά μπορεί να επιλεγούν τύποι των τριών ή των πέντε δακτύλων. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 7ο:  Γάντια μονωτικά ( Ηλεκτρολόγου) 
Γάντια μονωτικά  
Πεδίο εφαρμογής εργασίες σε χαμηλή τάση 
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Χαρακτηριστικά Μήκος 30 εκ Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 
Πρότυπο ΕΝ 60903 
CE 
Κατασκευαστής, Κωδικός Προιόντος αριθμός σειράς 
00 (Προστασία μέχρι 500  V) 
RC ( αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελοειδή ψύχος) 
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
Έτος και μήνας κατασκευής 
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής ( IEC) 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
 
Άρθρο 8ο: Κράνος. 
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. 
 Πρότυπο ΕΝ 397 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). 
 
 
 
Άρθρο 9ο: Κράνος. με ενσωματωμένο ασπίδιο ηλεκτρικού τόξου 
 
Πεδίο χρήσης : σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές 
εργασίες. 
Χαρακτηριστικά : 
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο : 
Η διάταξη θα αποτελείται από: • 
Κράνος προστασίας. • Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του 
κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. • Διάταξη 
χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. Η 
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διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 
και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά: 
Κράνος • Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. •  
Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) •  
Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και 
αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. •  
Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο 
πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. •  
Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. •  
Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. •  
Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του 
ασπιδίου.  
 Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
Ασπίδιο  
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: •  
Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2. • Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. •  
Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). •  
Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 
 
Άρθρο 10ο:   Ασπίδιο με πλέγμα 
 
Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.  
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα.  
Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.  
Πρότυπα ΕΝ 166 Σήμανση:  
• Στο στήριγμα:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή •  
Στον οπτικό δίσκο:  
• 1 Οπτική κλάση  
• F Μηχανική αντοχή 
 
 
 
Άρθρο 11ο:  Γυαλιά μάσκα (goggles) 
 
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από 
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) 
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, 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 
 Β Μηχανική αντοχή 
 Κ προστασία έναντι τριβής 
 Ν Αντιθαμβωτική προστασία 
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 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 
 
 
Άρθρο 12ο: Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία. 
 
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. 
Τα γυαλιά προστασίας θα είναι σκούρου χρώματος για καλύτερη προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία 
Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήμανση : 
 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
 F Μηχανική αντοχή 
 Στον οπτικό δίσκο 
 1 Οπτική κλάση 
 6_2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 
συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. ή εναλλακτικά   κατηγορίας  5_2 ή 5-2,5  
 F Μηχανική αντοχή. 
 Κ Προστασία έναντι τριβής. 
 
 
Άρθρο 13ο: Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές. 
 
Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι.  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. 
 
 
Άρθρο 14ο: Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές. Χειρός 
 
Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων. 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 
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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. 
 
 
Άρθρο 15: Φιλτρόμασκα Ρ1.  
 
Πεδίο χρήσης : Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα από ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με 
διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι . 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10-20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης  αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Οι μάσκες θα έχουν  βαλβίδα διαπνοής 
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 
 
 
 
 
Άρθρο 16ο: Μάσκα ημίσεως προσώπου με 2 φίλτρα Α1P3 ή Α2P3. 
Ολοκληρωμένο επαναχρησιμοποιούμενο σετ μάσκας ημίσεως προσώπου με 2 φίλτρα A1P3  ή A2P3 
και όλα τα απαραίτητα μικρουλικά ( πώματα κλπ) σε σακούλα ασφαλούς αποθήκευσης κατάλληλο για 
μακρά χρήση.  
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες 
περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. 
Μάσκα ημίσεως προσώπου : 
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν 
μύτη, στόμα και πηγούνι με δυο φίλτρα που εύκολα αντικαθίστανται όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής 
τους. 
Το  κατάλληλο  φίλτρο,  είναι τύπου  Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από 
οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα : ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 + A1 2008  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 άσπρα) 
Η ημερομηνία λήξης των φίλτρων θα είναι τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης 
 
 
 
Άρθρο 17ο: Ανακλαστικό γιλέκο. 
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαρότητα, 
κηπουροί). 
Χαρακτηριστικά : 
Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. 
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι πολυεστέρας 100 % ή συνδυασμός από  βαμβάκι (15%) και 
πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 
Τα γιλέκα  θα είναι σε συγκεκριμένα μεγέθη  med – large – xl – xxl  έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των εργαζομένων 
Τα γιλέκα θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου  VELCRO 
Πρότυπα ΕΝ 340, 471 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
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 Λογότυπο του Δήμου  
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί και οι κωδικοί 2, 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 18  Ποδιά συγκολλητή. 
 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :  
Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπα : ΕΝ ISO 11611:2008 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 
 

 
 
 
Άρθρο  19 ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ. 
 
Προμήθεια συστήματος από πτώσεις  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα καθώς 
και εργασία  σε καλαθοφόρο. 
Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από: •  
Ολόσωμη εξάρτυση  η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη 
μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. •  
Αποσβεστήρας ενέργειας  δηλαδή  συστήμα που αποσβένει την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης 
(συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους) •  
Ανακόπτες πτώσης (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 θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο 
ανακόπτης.  
Πρότυπα ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.  
Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
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• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας 
 
ΣΕΤ 
 
Άρθρο  20  ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 
 
Προμήθεια ωτασπίδων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  
Οι ωτοασπίδες οφείλουν να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με 
το αυτί, για να μην υπάρχουν, τα εύλογα παράπονα για πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. 
Ωτοασπίδες   Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 
υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου  
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, 
για να είναι προ εύχρηστες.  
Πρότυπο ΕΝ 352 − 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352 − 3 Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να 
έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
• CE  
• Κωδικό προϊόντος •  
Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση 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 
σετ 
 
 
Άρθρο  21   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 ή  PVC  
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 με τις 
ακόλουθες τιμές συντεταγμένων 
 
ΧΡΩΜΑ 1  2  3  4  Παρ 

φωτ/τητας 
β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  
ΚΟΚΚΙΝΟ .690 .310 .575 .316 .521 .371 .610 .390   >0,11 
 
ΤΕΜ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Άρθρο   22  Γαλότσες. 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά : Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο:  EN  ISO 20344, EN ISO 20345 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 
 Προστασία δακτύλων 
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
Μεγέθη 36-46 
 
 
 
 
Άρθρο  23: Άρβυλα ασφαλείας. 
Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες 
Χαρακτηριστικά : 
Ημιάρβυλο, από δέρμα τύπου full grain leather με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Πρότυπο EN  ISO 20344, EN ISO 20345 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 
 Προστασία δακτύλων 
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
Στη σόλα oil resistant 
Μεγέθη 36-47 
ΣΕΤ 
 
Άρθρο  24  Άρβυλα για ηλεκτρολόγους. 
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή ηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. Κατά 
τα λοιπά όπως στο άρθρο   23 του παρόντος. 
ΣΕΤ  
 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
 
Άρθρο 25 Νιτσεράδα. ( σετ) 
 
Η νιτσεράδα θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ό,τι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 
στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι : 
 Αδιαβροχοποίηση 3 
 Διαπνοή 3 
Λογότυπο του Δήμου 
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει 
να καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες. 
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω 
μέρος της νιτσεράδας. 
Η νιτσεράδα θα αποτελείται από δύο μέρη σακάκι -  παντελόνι και θα παραδίδεται σε ατομική 
συσκευασία. 
Μεγέθη  med-  large – xl – xxl - xxxl 
 
 
Άρθρο 26ο: Καπέλο τύπου Jockey. 
Καπέλο τύπου   Jockey  ρυθμιζόμενου μεγέθους  με το  λογότυπο του δήμου.  
 
 
 
Άρθρο 27ο: Στολή προστασίας από χημικά. 
Πεδίο χρήσης : Σε ψεκασμούς, βαφές 
Χαρακτηριστικά : 
Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
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ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 
Πρότυπα : ΕΝ 340, EN 14605 
Σήμανση : 
 CE 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών 
Κωδικοί : 4 προστασία από αερολύματα (spray) 
                5 προστασία από σκόνες 
                6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 
 

 
 
 
 
 
 
Ειδική σημείωση για όλα τα ανωτέρω είδη 
Σε περίπτωση που κάποια από αναφερθέντα πρότυπα ΕΝ έχει αποσυρθεί τότε ισχύει για την 
προμήθεια το ισχύον νέο πρότυπο 
 
                                                                                            ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ    10  / 10 / 2017     
                                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
                                                   Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
                                 Μηχ/γος Μηχ/κος   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  10-6063-002 30-6063-001   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Κ.Α. :   15-6063-001 35-6063-001   
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ      100 /2017  20-6063-001 45-6063-001   

   

 
 
     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
        
        
        
        

               

 Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. 
τιμη 

μοναδας ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

               
   ΟΜΑΔΑ 1           

 1 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 2,30 5220,00 12006,00   

 2 ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ PVC ΖΕΥΓΟΣ 2,20 1455,00 3201,00   
 3 ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 2,50 1125,00 2812,50   

 4 
ΓΑΝΤΙΑ AΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 1,80 600,00 1080,00   

 5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΖΕΥΓΩΝ 8,00 532,00 4256,00   

 6 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   ΖΕΥΓΟΣ 10,00 4,00 40,00   

 7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 20,00 10,00 200,00   

   ΟΜΑΔΑ 2         23595,50 
 8 ΚΡΑΝΗ  ΤΕΜ 15,00 8,00 120,00   

 9 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΕΜ 75,00 4,00 300,00   

 10 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 19,00 10,00 190,00   

 11 
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 
GOOGLES ΤΕΜ 8,00 65,00 520,00   

 12 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   ΤΕΜ 10,00 162,00 1620,00   

 13 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  ΤΕΜ 25,00 2,00 50,00   

 14 
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  
ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜ 16,50 2,00 33,00   

 15 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜ 0,80 1440,00 1152,00   

 16 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 2 
ΦΙΛΤΡΑ Α1P3 ή Α2P3 ΤΕΜ 25,00 179,00 4475,00   

 17 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ  ΤΕΜ 5,00 324,00 1620,00   

 18 
ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 10,00 2,00 20,00   

 19 

ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, 
ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΕΤ 200,00 1,00 200,00   

 20 ΟΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΕΤ 4,00 50,00 200,00   
 21 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 14,00 40,00 560,00   
   ΟΜΑΔΑ 3         11060,00 
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 22 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  ΖΕΥΓΟΣ 15,00 220,00 3300,00   
 23 ΑΡΒΥΛΑ ΖΕΥΓΟΣ 28,00 369,00 10332,00   
 24 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚ ΖΕΥΓΟΣ 50,00 7,00 350,00   
   ΟΜΑΔΑ 4         13982,00 
 25 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΣΕΤ 20,00 192,00 3840,00   
 26 ΚΑΠΕΛΑ  JOKEY ΤΕΜ 2,50 162,00 405,00   
 27 ΣΤΟΛΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕΤ 10,00 30,00 300,00   
           53182,50 4545,00 
   ΟΜΑΔΑ 1       23595,50   
   ΟΜΑΔΑ 2      11060,00   
   ΟΜΑΔΑ 3      13982,00   
   ΟΜΑΔΑ 4       4545,00   
      ΣΥΝΟΛΟ  53182,50   
      ΦΠΑ 24 % 12763,8   
       65946,30   
               
        
        

                                                                                            ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ    10  / 10 / 2017     
                                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
                                                   Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
                                 Μηχ/γος Μηχ/κος 
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