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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αραφηνίδων Αλών 12 

Πόλη Ραφήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 190 09 

Τηλέφωνο 2294321001 – 2294321011 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@0164.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δήμος Γκιργκινούδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.rafina-pikermi.gr 

Καταληκτική ημερομηνία 06/05/2021 15:00 

Εγγυητική Συμμετοχής 
Ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς  
ΦΠΑ για κάθε ομάδα συμμετοχής. 

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
Ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τελικής αξίας χωρίς  
ΦΠΑ για κάθε ομάδα συμμετοχής. 

Διάρκεια προσφορών 350 ημέρες 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Ο.Τ.Α. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
στην διεύθυνση (URL) : https://rafina-pikermi.gr/el/prokirixeis-diagonismoi του Δήμου. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 4412/2016 και υπό 

τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου.  

Η δαπάνη για την σύμβαση με τον Δήμο βαρύνει τους με Κ.Α. : 20.6063.07 - 25.6063.01 - 35.6063.05 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 – 2022 – 2023 του Φορέα. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), για το 
δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, μόνιμου και εποχιακού, όπως αυτά 
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

Προσωπικό: 211 Έτος 2021 
Ενδεικτικά 
ποσότητες   

2021-2022-2023 

1 Αδιάβροχες ποδιές 35113400-3 12,00  20 240,00 60 720,00 

2 Ανακλαστικά γιλέκα 35113400-3 5,50  159 874,50 477 2.623,50 

3 Ανακόπτες  35113400-3 70,00 8 560,00 24 1.680,00 

4 Αναπνευστική συσκευή (Πολ Προστ) 35113400-3 500,00 2 1.000,00 6 3.000,00 

5 Αντιπυρικές Κουκούλες - Μπαλακλάβες (ΠΠ) 35113400-3 55,00 6 330,00 18 990,00 

6 Αποσβεστήρες 35113400-3 40,00 8 320,00 24 960,00 

7 Άρβυλα ασφαλείας 18830000-6 20,00  164 3.280,00 492 9.840,00 

8 Άρβυλα Πυρόσβεσης & Διάσωσης (ΠΠ) 18830000-6 260,00 2 520,00  6 1.560,00 

9 Ασπίδα με πλέγμα 35113400-3 12,00  15 180,00 45 540,00 

10 Γαλότσες 18816000-2 15,00  100 1.500,00 300 4.500,00 

11 Γαλότσες Ασφαλείας (ΠΠ) 18816000-2 35,00 4 140,00 12 420,00 

12 Γάντια από PVC 18141000-9 2,50  94 235,00 282 705,00 

13 Γάντια από νιτρίλιο (κουτί 50τεμ) 18424300-0 6,00  252 1.512,00 756 4.536,00 

14 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 18141000-9 1,80  157 282,60 471 847,80 

15 Γάντια δερματοπάνινα 18141000-9 2,20  320 704,00 960 2.112,00 

16 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (κουτί 100 τεμ.) 18424300-0 5,00  116 580,00 348 1.740,00 

17 Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 18141000-9 20,00 8 160,00 24 480,00 

18 Γάντια πυροσβεστικά(ΠΠ) 18141000-9 50,00 4 200,00 12  600,00 

19 Γάντια συγκολλητών 18141000-9 4,50 1 4,50  3 13,50 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα 

20 Γυαλιά ανοικτού τύπου 33968000-3 8,00  81 648,00 243 1.944,00 

21 Γυαλιά κλειστού τύπου 33968000-3 12,00  37 444,00 111 1.332,00 

22 Γυαλιά κλειστού τύπου οξυγονοκόλλησης googles 33968000-3 8,00 1 8,00  3 24,00 

23 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 33968000-3 10,00  95 950,00 285 2.850,00 

24 Επένδυση πυρκαγιάς Αντιπυρικό ΣΕΤ (ΠΠ) 35113400-3 800,00 1 800,00 3 2.400,00 

25 Επιγονατίδες 35113400-3 12,00  34 408,00 102 1.224,00 

26 Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι 35113400-3 50,00 1 50,00 3 150,00 

27 Ζώνες ασφαλείας 34328300-5 30,00 5 150,00 15 450,00 

28 Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα 18444100-4 10,00  25 250,00 75 750,00 

29 Καπέλα τύπου μπέιζμπολ 18444000-3 5,00  132 660,00 396 1.980,00 

30 Κράνος ασφαλείας 18444100-4 15,00  46 690,00 138 2.070,00 

31 Κράνος Μηχανής 18444100-4 100,00 1 100,00 3 300,00 

32 Κράνος για προστασία από πτώση 18444100-4 20,00  21 420,00 63 1.260,00 

33 
Κράνος ασφαλείας πυρόσβεσης - δασοπυρόσβεσης 
(ΠΠ) 

18444100-4 240,00 4 960,00 12 2.880,00 

34 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 33968000-3 20,00 1 20,00  3 60,00 

35 
Μάσκα ημίσεος προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 ή 
ισοδύναμη φιλτρομάσκα 

35814000-3 23,00  76 1.748,00  228 5.244,00 

36 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3  35814000-3 65,00  14 910,00 42 2.730,00 

37 Μάσκα Φίλτρο Ρ1 35814000-3 1,25 7.968 9.960,00 23.904 29.880,00 

38 Μονωτικά εργαλεία (σετ) 18141000-9 350,00 2 700,00  6 2.100,00 

39 Μπλουζάκια t-shirt 35113400-3 5,00  338 1.690,00  1.014 5.070,00 

40 Μπουφάν Αδιάβροχο 35113400-3 35,00  149 5.215,00  447 15.645,00 

41 Νιτσεράδες 35113400-3 25,00  67 1.675,00  201 5.025,00 

42 Ολόσωμες εξαρτήσεις 35113400-3 30,00  10 300,00 30 900,00 

43 Παντελόνια εργασίας 35113400-3 19,00  274 5.206,00 822 15.618,00 

44 
Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο εργασίας 
επιχειρησιακό (ΣΕΤ) (ΠΠ) 

35113400-3 55,00 6 330,00 18 990,00 

45 
Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο (Πυροσβεστικής 
Αντιπυρικό) (ΠΠ) 

35113400-3 250,00 8 2.000,00 24 6.000,00 

46 Παπούτσια αντιολισθητικά 18830000-6 15,00  32 480,00 96 1.440,00 

47 Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 18830000-6 55,00 4 220,00 12 660,00 

48 Ποδιά σαμαράκι 35113400-3 12,00  60 720,00 180 2.160,00 

49 Ποδιές συγκολλητών 35113400-3 15,00 5 75,00 15 225,00 

50 Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 35113400-3 70,00 1 70,00 3 210,00 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

Ποσό 
τητες  

Καθαρό 
Ποσό 

συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα 

51 Ρόμπες Υφασμάτινες 35113400-3 15,00 4 60,00 12 180,00 

52 Στολές προστασίας από χημικά 35113400-3 10,00 8 80,00 24 240,00 

53 Φόρμες εργασίας 35113400-3 28,00  174 4.872,00 522 14.616,00 

54 Φίλτρα Α1 Ρ3 ή ισοδύναμα 35814000-3 5,00  41 205,00 123 615,00 

55 Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα 35113400-3 7,00  56 392,00 168 1.176,00 

56 Ανακλαστικοί Κώνοι Σήμανσης 34922100-7 6,00 50 300,00 150 900,00 

57 Ταινίες Σήμανσης Απομόνωσης Χώρων 34922100-7 0,60 100 60,00 300 180,00 

Μερικό Σύνολο: 56.448,60 169.345,80 

Φ.Π.Α.: 13.547,66 40.642,99 

Συνολικό Ποσό: 69.996,26 209.988,79 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για όλες τις ομάδες υλικών. Για κάθε 

αντικείμενο που αναφέρετε στην κάθε γραμμή από την παραπάνω λίστα θεωρείτε σαν ομάδα, θα 

πρέπει να υποβληθούν προσφορές για όλη την ποσότητα της κάθε ομάδας. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά ομάδα στον προσφέροντα που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την ποιότητα 

για αυτήν. 

Οι ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές και ενδείκνυται να μεταβληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της 

κάθε υπηρεσίας. 

Εάν η τιμή της προσφοράς σε κάποιο είδος (ή είδη) ξεπερνά την τιμή μονάδας της μελέτης, η 

προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού. 

• την υπ’ αριθμό ΠΕΑ790/16-03-2021 ΑΔΑΜ: 21REQ008291822 πρωτογενές αίτημα. 

• την υπ’ αριθμό 01/2021 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

• την υπ’ αριθμό ΠΕΑ844/19-03-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη. 

• τις υπ’ αριθμών 375 4180/22-03-2021 με ΑΔΑ: Ω0ΟΔΩ16-ΟΝΛ, 377 4181/22-03-2021 με ΑΔΑ: 
Ψ4ΟΞΩ16-ΨΙΝ και 378 4182/22-03-2021 με ΑΔΑ: ΨΑ6ΩΩ16-504 Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

• την υπ’ αριθμό. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθμό 100/2021  περί έγκρισης της 
υπ’ αριθμού 01/2021 Τεχνικής Μελέτης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και έγκρισης των 
όρων της παρούσας διακήρυξης. 

• Η παρούσα διακήρυξη 4742/01-04-2021. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η έναρξη υποβολής προσφορών (και δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 08 Απριλίου ημέρα 

Πέμπτη 2021 και ώρα 11:00.  

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 06 Μαΐου ημέρα Πέμπτη 2021 
και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων του νόμου 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : https://rafina-pikermi.gr/el 
στην διαδρομή : https://rafina-pikermi.gr/el/prokirixeis-diagonismoi  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Προκήρυξη (η περίληψη της παρούσας διακήρυξης) 

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. η Τεχνική Μελέτη με αριθμό 01/2021 της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

4. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το 
αργότερο τέσσερις (4) μέρες πριν την ίδια ημερομηνία, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο  
των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο. Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο πέντε  (5) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 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 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.1.5.1 Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η 
οποία υπολογίζεται στο δύο τις εκατό (2%) του καθαρού ποσού της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή και 
για όλες,  τότε αθροίζονται τ α αντίστοιχα ποσά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (1 ) μήνα μετά τ η λήξη του χρόνου 
ισχύος τ ης  προσφοράς το υ άρθρου 2.4.5 της παρούσας , άλλως η  προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα  αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.1.5.2 Εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3. Δεν προβλέπονται κατ’ εξαίρεση λόγοι μη αποκλεισμού.  
 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.2.7. 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. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού.   

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για την τελευταία τριετία (π.χ. 2019, 2018, 2017) ίσο ή μεγαλύτερο από 60.000,00€  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση 
προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 20.000,00€ η οποία να είναι σε ίδιο ή παρεμφερή 
αντικείμενο. 

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες τους, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας γ) να διαθέτουν απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και 
εν γένει επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου 

δ) να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό για την μεταφορά και αποθήκευση των αγαθών. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται.  
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό 
/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

• οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων τελευταίας τριετίας, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· 

• δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα απαραίτητα αντίγραφα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ 
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής σε σχέση με την ποιότητα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 
είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 
με τον τρόπο που απαιτείται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι φάκελοι των προσφορών ή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλονται μετά από 
πρόσκληση επικαιροποίησης στοιχείων του προσωρινού αναδόχου, με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Η οποιαδήποτε αλληλογραφία υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας»  

(μικρή περιγραφή περιεχομένου)  

 

Για την ηλεκτρονική κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (όπως και σε έντυπη μορφή) τα έγγραφα θα 
μπορούν να κατατεθούν και σε συμπιεσμένους φακέλους σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα φορολογικά και εμπορικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΥΟ, αρ. ΓΕΜΗ), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, αριθμό τηλεφώνου,). 
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Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται, 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η  Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. 
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο 
έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος 1.3 της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 1.3 και σε 
αντιπαράθεση με τα υπό αξιολόγηση κατατεθειμένα δείγματα όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμό 01/2021 Τεχνική Μελέτη  στο Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Σύνταξη Προσφορών 
παράγραφος 3, και στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων στο Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Σύνταξη Προσφορών παράγραφος 3. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, όπως ορίζεται στη παράρτημα 1.3 στον Γενικό Πίνακα της διακήρυξης:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς για την κάθε ομάδα 
συμμετοχής. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) [συμπληρώνεται εφόσον δεν έχει τεθεί όρος αναπροσαρμογής:] η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί το λιγότερο μετά από 
τέσσερεις (4) ημέρες από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των 
πιστοποιημένων αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά», όλων των υποψηφίων. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
ήτοι ποιες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και ποιες απορριπτέες, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προβαίνει στο άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή και 
όσων οι προσφορές κρίθηκαν απορριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικής προσφοράς. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που 
θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται 
χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα 
αποσφράγισης. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες 
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 
των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.3 - 2.2.6  αυτής.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της 
παρούσας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 
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της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 20% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση την επιλογή της Α.Α.]. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. 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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
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Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου    Σελίδα 30 από 89 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016. 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με περιοδική εξόφληση τιμολογίων, συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα παραστατικά και 
δελτία αποστολής. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση νόμιμων αλλαγών των κρατήσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, πριν ή μετά, 
θα ισχύουν οι κατά την ημερομηνία απόδοσης χρηματικών ενταλμάτων κρατήσεις. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
6.2. της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων 
υπαλλήλων για τον τόπο και τον χρόνο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση  κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της  κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της  κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους:  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτείται.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Για τον παρόντα διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων ένα για κάθε είδος 
εις διπλούν  (δείγμα – αντιδείγμα). Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 01/2021 τεχνικής μελέτης και αξιολογούνται κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με μακροσκοπικό έλεγχο. 
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Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία του 
διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα πρέπει να 

περιέχεται στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση που τα δείγματα 
θα περιέλθουν στο Δήμο πριν από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, τότε δεν 
απαιτείται το αποδεικτικό αποστολής. 

Τα δείγματα πρέπει να αποσταλούν στο Δημοτικό Κατάστημα, προς την επιτροπή αξιολόγησης 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών έτους 2021, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 
10-12 Ραφήνα. 

Η Επιστροφή των δειγμάτων γίνεται με όσα ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό 
αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

6.7.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία 
παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για 
τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την 
παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.  

6.7.2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία 
μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει 
τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις 
αυτές η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε 
ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. 
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6.8  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου -  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

 

 

Ευάγγελος Μπουρνούς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης – (Τεχνική Μελέτη) 

 

 

Μάρτιος 2021 
Αρ. Μελέτης : 01/2021 

 

 
  

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 
για τα έτη 2021 – 2022 - 2023 

 

 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):  

ΚΑ Περιγραφή 
2021 

Ποσό € 
2022 

Ποσό € 
2023 

Ποσό € 
Συνολικό 

Ποσό € 

20.6063.07 
Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας (Μ.Α.Π.) 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 

25.6063.01  Προμήθεια (Μ.Α.Π.) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

35.6063.05  

Προμήθεια Μέσω Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
Πυρόσβεσης 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Συνολικό Ποσό : 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 

Δικαίωμα Προαίρεσης 10%: 21.000,00 

Γενικό Συνολικό Ποσό: 231.000,00 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων  
5. Έντυπο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προσωπικού 
 
 

 

Αριθμός Μελέτης 01/2021 
Τίτλος : Προμήθεια Ειδών Ατομικής 
Προστασίας 
Προϋπολογισμός : 210.000,00€ 
Προαίρεση 10% : 21.000,00€  
KA:  20.6063.07 - 20.6063.01 – 35.6063.05  

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι του Δήμου Ραφήνας-

Πικερμίου τα είδη ατομικής προστασίας για τα έτη 2021 – 2022 - 2023, ανάλογα με την θέση 

εργασίας τους και σύμφωνα με: 

- Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, όπως ισχύουν, 

- Την αρ.43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β’) με θέμα: «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής», όπως ισχύει, 

- Το με αρ.πρωτ.3255/03-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα: «Γνωμοδότηση 

Τεχνικού Ασφαλείας για μέσα ατομικής προστασίας»,  

- Το με αρ.πρωτ.2736/23-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας, περί δικαιούχων ειδών ατομικής προστασίας. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας όπως 

περιγράφεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και στον οποίο προβλέπεται να 

συμπεριληφθούν και το δικαίωμα προαίρεσης 10%, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς του 

Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου των οικονομικών ετών, 2021, 2022, 2023 στους παρακάτω κωδικούς 

ως εξής: 

ΚΑ Περιγραφή 
2021 

Ποσό € 

2022 

Ποσό € 

2023 

Ποσό € 

Συνολικό 

Ποσό € 

20.6063.07 
Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας (Μ.Α.Π.) 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 

25.6063.01  Προμήθεια (Μ.Α.Π.) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

35.6063.05  

Προμήθεια Μέσω Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
Πυρόσβεσης 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Συνολικό Ποσό : 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 

Δικαίωμα Προαίρεσης 10%: 21.000,00 

Γενικό Συνολικό Ποσό: 231.000,00 
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Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας 

κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες 

προδιαγραφές, θα διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης & σήμα CE σύμφωνα με την ΚΥΑ. 

53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στη μελέτη καθορίστηκαν 

με βάση τις καταστάσεις των δικαιούχων του Δήμου. 

Οι συνολικοί δικαιούχοι στο προσωπικό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου ανέρχονται στους 

211. 

Για την προμήθεια των ειδών θα διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε σχέση με την ποιότητα, ανά 

ομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν 

προσφορά για οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των πενήντα επτά (57) ομάδων ή για το σύνολο 

αυτών. 

 

 

    Ραφήνα, 16/03/20210 

.

 

Η Συντάξασα 
Σοφία Παπαγεωργίου 

ΠΕ Διοικ/κού – Οικ/κού 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Ανθρ. 

Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Ελένη Κλεισούρα 
ΠΕ Διοικ/κού 

 

 
Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γεωργία Μπαρκούρα 

ΠΕ Διοικ/κού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προσωπικού 
 

Αριθμός Μελέτης 01/2021 
Τίτλος : Προμήθεια Ειδών Ατομικής 
Προστασίας 
Προϋπολογισμός : 210.000,00€ 
Προαίρεση 10% : 21.000,00€  
KA:  20.6063.07 - 20.6063.01 – 35.6063.05  

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τα έτη 2021, 2022, 2023 

ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ και του δικαιώματος προαίρεσης 10% (21.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά. 

  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

Προσωπικό: 211 Έτος 2021 
Ενδεικτικά 
ποσότητες   

2021-2022-2023 

1 Αδιάβροχες ποδιές 35113400-3 12,00  20 240,00 60 720,00 

2 Ανακλαστικά γιλέκα 35113400-3 5,50  159 874,50 477 2.623,50 

3 Ανακόπτες  35113400-3 70,00 8 560,00 24 1.680,00 

4 Αναπνευστική συσκευή (Πολ Προστ) 35113400-3 500,00 2 1.000,00 6 3.000,00 

5 Αντιπυρικές Κουκούλες - Μπαλακλάβες (ΠΠ) 35113400-3 55,00 6 330,00 18 990,00 

6 Αποσβεστήρες 35113400-3 40,00 8 320,00 24 960,00 

7 Άρβυλα ασφαλείας 18830000-6 20,00  164 3.280,00 492 9.840,00 

8 Άρβυλα Πυρόσβεσης & Διάσωσης (ΠΠ) 18830000-6 260,00 2 520,00  6 1.560,00 

9 Ασπίδα με πλέγμα 35113400-3 12,00  15 180,00 45 540,00 

10 Γαλότσες 18816000-2 15,00  100 1.500,00 300 4.500,00 

11 Γαλότσες Ασφαλείας (ΠΠ) 18816000-2 35,00 4 140,00 12 420,00 

12 Γάντια από PVC 18141000-9 2,50  94 235,00 282 705,00 

13 Γάντια από νιτρίλιο (κουτί 50τεμ) 18424300-0 6,00  252 1.512,00 756 4.536,00 

14 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 18141000-9 1,80  157 282,60 471 847,80 

15 Γάντια δερματοπάνινα 18141000-9 2,20  320 704,00 960 2.112,00 

16 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (κουτί 100 τεμ.) 18424300-0 5,00  116 580,00 348 1.740,00 

17 Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 18141000-9 20,00 8 160,00 24 480,00 

18 Γάντια πυροσβεστικά(ΠΠ) 18141000-9 50,00 4 200,00 12  600,00 

19 Γάντια συγκολλητών 18141000-9 4,50 1 4,50  3 13,50 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα 

20 Γυαλιά ανοικτού τύπου 33968000-3 8,00  81 648,00 243 1.944,00 

21 Γυαλιά κλειστού τύπου 33968000-3 12,00  37 444,00 111 1.332,00 

22 Γυαλιά κλειστού τύπου οξυγονοκόλλησης googles 33968000-3 8,00 1 8,00  3 24,00 

23 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 33968000-3 10,00  95 950,00 285 2.850,00 

24 Επένδυση πυρκαγιάς Αντιπυρικό ΣΕΤ (ΠΠ) 35113400-3 800,00 1 800,00 3 2.400,00 

25 Επιγονατίδες 35113400-3 12,00  34 408,00 102 1.224,00 

26 Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι 35113400-3 50,00 1 50,00 3 150,00 

27 Ζώνες ασφαλείας 34328300-5 30,00 5 150,00 15 450,00 

28 Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα 18444100-4 10,00  25 250,00 75 750,00 

29 Καπέλα τύπου μπέιζμπολ 18444000-3 5,00  132 660,00 396 1.980,00 

30 Κράνος ασφαλείας 18444100-4 15,00  46 690,00 138 2.070,00 

31 Κράνος Μηχανής 18444100-4 100,00 1 100,00 3 300,00 

32 Κράνος για προστασία από πτώση 18444100-4 20,00  21 420,00 63 1.260,00 

33 
Κράνος ασφαλείας πυρόσβεσης - δασοπυρόσβεσης 
(ΠΠ) 

18444100-4 240,00 4 960,00 12 2.880,00 

34 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 33968000-3 20,00 1 20,00  3 60,00 

35 
Μάσκα ημίσεος προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 ή 
ισοδύναμη φιλτρομάσκα 

35814000-3 23,00  76 1.748,00  228 5.244,00 

36 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3  35814000-3 65,00  14 910,00 42 2.730,00 

37 Μάσκα Φίλτρο Ρ1 35814000-3 1,25 7.968 9.960,00 23.904 29.880,00 

38 Μονωτικά εργαλεία (σετ) 18141000-9 350,00 2 700,00  6 2.100,00 

39 Μπλουζάκια t-shirt 35113400-3 5,00  338 1.690,00  1.014 5.070,00 

40 Μπουφάν Αδιάβροχο 35113400-3 35,00  149 5.215,00  447 15.645,00 

41 Νιτσεράδες 35113400-3 25,00  67 1.675,00  201 5.025,00 

42 Ολόσωμες εξαρτήσεις 35113400-3 30,00  10 300,00 30 900,00 

43 Παντελόνια εργασίας 35113400-3 19,00  274 5.206,00 822 15.618,00 

44 
Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο εργασίας 
επιχειρησιακό (ΣΕΤ) (ΠΠ) 

35113400-3 55,00 6 330,00 18 990,00 

45 
Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο (Πυροσβεστικής 
Αντιπυρικό) (ΠΠ) 

35113400-3 250,00 8 2.000,00 24 6.000,00 

46 Παπούτσια αντιολισθητικά 18830000-6 15,00  32 480,00 96 1.440,00 

47 Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 18830000-6 55,00 4 220,00 12 660,00 

48 Ποδιά σαμαράκι 35113400-3 12,00  60 720,00 180 2.160,00 

49 Ποδιές συγκολλητών 35113400-3 15,00 5 75,00 15 225,00 

50 Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 35113400-3 70,00 1 70,00 3 210,00 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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  Για ένα έτος Για τρία έτη 

α/α Μέσα Ατομικής Προστασίας CPV 
Τιμή 
Μον. 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

Ποσ. 
Τεμ. 

Καθαρό 
Ποσό € 

συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα 

51 Ρόμπες Υφασμάτινες 35113400-3 15,00 4 60,00 12 180,00 

52 Στολές προστασίας από χημικά 35113400-3 10,00 8 80,00 24 240,00 

53 Φόρμες εργασίας 35113400-3 28,00  174 4.872,00 522 14.616,00 

54 Φίλτρα Α1 Ρ3 ή ισοδύναμα 35814000-3 5,00  41 205,00 123 615,00 

55 Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα 35113400-3 7,00  56 392,00 168 1.176,00 

56 Ανακλαστικοί Κώνοι Σήμανσης 34922100-7 6,00 50 300,00 150 900,00 

57 Ταινίες Σήμανσης Απομόνωσης Χώρων 34922100-7 0,60 100 60,00 300 180,00 

Μερικό Σύνολο: 56.448,60 169.345,80 

Φ.Π.Α.: 13.547,66 40.642,99 

Συνολικό Ποσό: 69.996,26 209.988,79 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές για την λειτουργία της διαδικασίας και έχουν υπολογιστεί για 

το πρώτο έτος της προμήθειας ώστε να μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό της έκπτωσης ανά 

προϊόν. Ενδέχεται να υπάρξει τροποποίηση των ποσοτήτων ανά προϊόν, τηρουμένων 

αμετάβλητων των τιμών προσφοράς (με την έκπτωση) κατά την πορεία της προμήθειας σύμφωνα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να μεταβάλλονται τα συνολικά ποσά. 

Τα συνολικά ποσά προς ανάλωση ανά Κ.Α.Ε. και ανά έτος περιγράφονται στον πίνακα που 

περιλαμβάνεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

 

 
        Ραφήνα, 16/03/2021 

.
 

Η Συντάξασα 
Σοφία Παπαγεωργίου 

ΠΕ Διοικ/κού – Οικ/κού 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Ανθρ. 

Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Ελένη Κλεισούρα 
ΠΕ Διοικ/κού 

 

Θεωρήθηκε 
Η Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

Γεωργία Μπαρκούρα 
ΠΕ Διοικ/κού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προσωπικού 
 

Αριθμός Μελέτης 01/2021 
Τίτλος : Προμήθεια Ειδών Ατομικής 
Προστασίας 
Προϋπολογισμός : 210.000,00€ 
Προαίρεση 10% : 21.000,00€  
KA:  20.6063.07 - 20.6063.01 – 35.6063.05  

 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν προσδιορίστηκαν από την με αρ. πρωτ. 3255/03-
03-2021 «Προδιαγραφές ειδών» γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου. Στα είδη που απαιτείται λογότυπο θα συμφωνηθούν κατά περίπτωση.  

 

Ομάδα 1 - Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες καθαριότητας (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, 
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων. 
Τεχνικές προδιαγραφές : Ποδιές από συνθετικό υλικό. Επιτρεπτή θερμοκρασία για χρήση: από -
20°C μέχρι +100°C 
Πρότυπα: ΕΝ 340, EN 467. 
 

Ομάδα 2 - Ανακλαστικά γιλέκα 

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, 
καθαριότητα). 
Τεχνικές προδιαγραφές: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες 
από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Το υλικό κατασκευής του γιλέκου να είναι από βαμβάκι (15%) 
και πολυεστέρας (85%) ή 100% πολυεστέρα. Στο πίσω μέρος των ανακλαστικών γιλέκων, ο 
ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τα στοιχεία και τον Λογότυπο του Δήμου (έγχρωμη εκτύπωση, 
θα δοθούν από την Υπηρεσία). 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 471. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο για 
αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2. 
 

Ομάδα 3 – Ανακόπτες 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ανακόπτες πτώσης επανατυλισσόμενοι με συρματόσχοινο Φ 4χλς και 
πλαστικό κάλυμμα, 15M. 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 ανακόπτης. 
Πρότυπα: ΕΝ 360. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Κωδικός 
διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 
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Ομάδα 4 - Αναπνευστική συσκευή 

Πεδίο χρήσης:  Προστασία του αναπνευστικού συστήματος και του προσώπου σε επικίνδυνο 
περιβάλλον με καπνό ή αναθυμιάσεις αερίων. 
Τεχνικές προδιαγραφές : Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6Lt Πεπιεσμένου Αέρα στα 300 bar, 
Διάρκειας 60 λεπτών, με Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό. 
Συσκευασμένη σε ειδική βαλίτσα μεταφοράς για μέγιστη προστασίας. 
Περιλαμβάνει: 

• Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου 
• Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα 
• Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού 
• Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας 
• Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό 
• Κλείστρο Φιάλης 
• Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα 
• Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς 

Πρότυπα: EN96/98/EC, EN 136, EN 137, CE 97/23 

 

Ομάδα 5 - Αντιπυρικές Κουκούλες – Μπαλακλάβες 

Πεδίο χρήσης: Για εργαζομένους στην προστασία από θερμότητα και φωτιά. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Βραδύκαυστο και αντιπυρικό Προστασία έναντι στα χημικά Είναι 
επιμηκυμένη για να καλύπτει τον λαιμό. Βραδύκαυστο και αντιπυρικό. Προστασία έναντι στα 
χημικά. Είναι επιμηκυμένη για να καλύπτει τον λαιμό.  
 

Ομάδα 6 – Αποσβεστήρες 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την 
ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους). Φ-12χλς και μήκος 2m. 
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 355, ΕΝ 354 για αποσβεστήρες. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Κωδικός 
διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 
 

Ομάδα 7 - Άρβυλα ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα σπό λάστιχο. Από δέρμα Nabuk σουεντ, 
ανθιδρωτική επένδυση, με πολυμερικό υλικό προστασίας δακτύλων 200 Joule, ένθετο προστασίας 
πέλματος από Kevlar, ειδική εσωτερική διαπνέουσα επένδυση, μεγέθη 36-48. 
Πρότυπα: ΕΝ 20345, S3, SRC 
Σήμανση: CE. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Το σύμβολο S3 που 
συμβολίζει Προστασία δακτύλων 200 Joule. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. Αντιστατικές 
ιδιότητες,. Στη σόλα θα φέρει Σήμανση oil resistant. Βαθμός αντιολίσθησης SRC. 
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Ομάδα 8 - Άρβυλα Πυρόσβεσης & Διάσωσης 

Πεδίο χρήσης : Για την απαιτούμενη ασφάλεια από διάτρηση της σόλας από αιχμηρά αντικείμενα 
ή από πτώση αντικειμένων στο πόδι. Υψηλές αντοχές ενάντια σε χημικά, λάδια και καύσιμα. 
Προστασία από πτώσεις αντικειμένων με ανατομικά σχεδιασμένο και υπερ-ελαφρύ 
προστατευτικό δαχτύλων και προστατευτικό ταρσού. 
Τεχνικές προδιαγραφές :  

• Αδιάβροχο δέρμα άριστης ποιότητας και πάχους 2.0 - 2.2 
• Τεχνολογία που αντανακλά το ηλιακό φως και διατηρεί το πόδι δροσερό 
• Άριστη υδατοστεγανότητα και αερισμός του ποδιού  
• Τεχνολογία για τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του υποδήματος 
• Ανατομικοί εσωτερικοί πάτοι με άριστη αντιβακτηριακή προστασία 
• Τεχνολογία για την βέλτιστη υποστήριξη του πέλματος και του αστραγάλου 
• Αντιστατική σόλα με υψηλά επίπεδα θερμικής μόνωσης από το κρύο και από τη ζέστη 
• Αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 150˚C για 30 λεπτά 
• Άριστη πρόσφυση και μέγιστα επίπεδα αντιολισθητικότητας 
• Υψηλές αντοχές ενάντια σε χημικά, λάδια και καύσιμα 
• Προστασία ενάντια στους κινδύνους διάτρησης με ελαφριά μεταλλική ενίσχυση κατά 

μήκος του πέλματος 
• Προστασία από πτώσεις αντικειμένων με ανατομικά σχεδιασμένο και υπερελαφρύ 

προστατευτικό δαχτύλων και προστατευτικό ταρσού 
• Υψηλής ποίοτητας σύστημα δεσίματος Fast Lacing System για εύκολη, γρήγορη και 

άνετη εφαρμογή 
• Πιστοποιημένες στο Ευρωπαϊκό πρότυπο CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC 
• Πιστοποιημένες Type F1PA για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης σε 

ανοιχτό περιβάλλον 
Πρότυπα : 

• Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο δέρμα πάχους 2.0-2.2 mm 
• Εσωτερική επένδυση: GORE® CROSSTECH® 
• Υλικό σόλας: Rubber / PU 
• Τύπος σόλας: 012 
• Ύψος: 19.5 cm 
• Απευθυνόμενο σε: Πυροσβέστες, Διασώστες 
• Φύλο: Άντρες, Γυναίκες 
• Εποχή: Χειμώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο 
• Βάρος: 1000 gr (το κάθε παπούτσι) 
• Κατηγορία ασφαλείας: Type F1A, Typ HI1 - πυρόσβεση και διάσωση σε εξωτερικό 

περιβάλλον 
• Πιστοποιήσεις : CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - Typ F1PA 

 

Ομάδα 9 - Ασπίδα με πλέγμα 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μεταλλικό πλέγμα κατάλληλο για τη στερέωση των υποδοχών στα 
καλύμματα B-Brand. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα BBHG B-Brand 
Headgear.  
Πρότυπα: EN 1731  
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Ομάδα 10 - Γαλότσες S5 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Αδιάβροχη μπότα από πολυουρεθάνη (PU) με αντιολισθητική σόλα, 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Μεγέθη από 36-48. Μόνωση για 
ψύχος CI. 
Πρότυπα: EN 20345:2011 – S5 SRC. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
μέγεθος. Το σύμβολο S5 που συμβολίζει προστασία δακτύλων. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας 
στη φτέρνα. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
Αντιστατικές ιδιότητες 
 

Ομάδα 11 - Γαλότσες Ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χώρους με νερό και για εξωτερικές εργασίες..  
Τεχνικές προδιαγραφές: Με επένδυση PVC, είναι εξοπλισμένες με ένα ατσάλινο προστατευτικό 
κάλυμμα στα μπροστινά δάκτυλα και εξασφαλίζει αντίσταση ολίσθησης. Σόλα από PVC, 
ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες που απορροφά την ενέργεια από τους κραδασμούς. 
Χαρακτηριστικά : Προστατευτικό δακτύλων: ατσάλι, αντιολισθιτική προστασία, μήκος πέλματος 
XL, άνω μέρος PVC, εσωτερική επένδυση PVC και νάϋλον, σόλα: PVC. 
Πρότυπα: EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA 
 

Ομάδα 12 - Γάντια από PVC 

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτικά), σε καθαρισμούς κάδων, σε 
νεκροταφεία. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μήκος περίπου 27 cm. Υλικό κατασκευής PVC διπλής εμβάπτισης και 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό και αντιμικροβιακό υλικό. Θα φέρει αντιολισθητική 
διαμόρφωση σε όλη την παλάμη. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,2,1 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
4 (τριβή) - 1 (κοπή με λεπίδα) - 2 (διάσχιση) - 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος. Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
Εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς. 
 

Ομάδα 13 - Γάντια από νιτρίλιο (κουτί 50 τεμ.) 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς 
όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μήκος περίπου 30 cm, πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0,1 που 
σημαίνει: Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1  
3 (τριβή) - 1 (κοπή με λεπίδα) 0 (διάσχιση) - 1 (διάτρηση). 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374 
Mεγέθη 8- 9-10. 
Σήμανση: CE. Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
Εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς. 
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Ομάδα 14 - 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. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να 
προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,2 
3 (τριβή) - 1 (κοπή με λεπίδα) - 2 (διάσχιση) - 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
Σήμανση: CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Εικονόσημο για 
προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2 
 

Ομάδα 15 - Γάντια δερματοπάνινα 

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. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μήκος περίπου 27 cm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από 
βόειο δέρμα με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος του και το πίσω μέρος 
από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης και ενισχυμένη μανσέτα με βουλκανισμένο 
ελαστικό. Μεγέθη 30% Νο9, 70% Νο10. Mε επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,3,2 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
4 (τριβή) - 1 (κοπή με λεπίδα) - 3 (διάσχιση) - 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,3,2 
 

Ομάδα 16 - Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (κουτί 100 τεμ.) 

Πεδίο χρήσης: 
Για την αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 
Μεγέθη Μ, L, XL Πρότυπα: ΕΝ 374  
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από 
χημικές ουσίες, Εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς 
 

Ομάδα 17 - Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση (γάντια κλάσης 00). 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μήκος 30 cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπο: ΕΝ 60903 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, Κλάση 00 (Προστασία μέχρι 
500V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος). Κωδικός 
εργαστηρίου πιστοποίησης. Έτος και μήνας κατασκευής. Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 
επιτροπής (IEC). 

 

 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου   Σελίδα 48 από 89 

Ομάδα 18 - Γάντια πυροσβεστικά – Αντιπυρικά 

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.40-50 εκ. 
Αντιπυρικά επαγγελματικά γάντια ασφαλείας 4765 Anti-Flash 50cm. 
Περιέχουν επεξεργασμένο βαμβάκι που εμποδίζει την ανάφλεξη αλλά και τα εγκαύματα. 
Με ελαστικό σφίξιμο στον καρπό και τον βραχίονα. 
Πρότυπα: PN EN 659+A1, PN-EN 420 
 

Ομάδα 19 - Γάντια συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, πέντε 
δακτύλων, με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, 
επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,2,4,2. 
3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,2,4,Χ 
4 (αναφλεξιμότητα), 1 (μετάδοση θερμότητας με επαφή), 3 (μετάδοση θερμότητας με αγωγή), 2 
(μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία), 4 (μικρά σταγονίδια από λιωμένα μέταλλα), Χ (μεγάλα 
σταγονίδια από λιωμένα μέταλλα). 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας 
από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,2,4,2, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι 
κωδικοί 4,1,3,2,4,Χ 
 

Ομάδα 20 - Γυαλιά ανοικτού τύπου 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες με κίνδυνο τραυματισμού οφθαλμού 
Τεχνικές προδιαγραφές: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους 
για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F(κρούση χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: Στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής και έτος, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-
F_K 

Πρότυπα: ΕΝ-166 
 

Ομάδα 21 - Γυαλιά κλειστού τύπου 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και 
από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα). 
Τεχνικές προδιαγραφές: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα 
ιμάντα στερέωσης και μειθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του 
οπτικού δίσκου με προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.  
Πρότυπα: ΕΝ 166  
Σήμανση: Στο πλαίσιο: Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, B Μηχανική αντοχή, 3 Προστασία από 
υγρές χημικές ουσίες, 4 Προστασία από σκόνη Στον οπτικό δίσκο, 1 Οπτική κλάση, Β Μηχανική 
αντοχή, Κ Προστασία έναντι της τριβής, Ν Αντιθαμβωτική επένδυση, 9 Προστασία από 
Λειωμένα μέταλλα. 
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Ομάδα 22 - Γυαλιά κλειστού τύπου οξυγονοκόλλησης googles 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει 
να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της 
εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΝ 169. 
Πρότυπα: ΕΝ 166, ΕΝ 175 
Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, 4 έως 8 βαθμός σκίασης. 

 

Ομάδα 23 - Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 
μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 166,169 
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, F Μηχανική αντοχή, Κ 
προστασία έναντι τριβής, Ν προστασία από θάμβωση, Ν προστασία από θάμβωση. 
 

Ομάδα 24 - Επένδυση πυρκαγιάς Αντιπυρικό ΣΕΤ 

Το Χιτώνιο να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% Nomex® ή αντίστοιχο αντιπυρικό -
πυράντοχο και να έχει πιστοποιηθεί με CE και OEKO-TEX. Να πληροί τα πρότυπα EN ISO 11612, 
EN 366, EN 367, EN 532, ISO 15384.  

Κατασκευή ρούχου: Από 100% Nomex® ή αντίστοιχο αντιπυρικό -πυράντοχο και είναι ραμμένο 
από ειδικές κλωστές ραφής Nomex®. Να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες και οπίσθια 
αντανακλαστική επιγραφή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CIVIL PROTECTION. Να Κλείνει εμπρός 
με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα. Να Φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με 
εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού. Στο εμπρόσθιο μέρος του να φέρει 
επάνω δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ και δύο κάτω εξωτερικές τσέπες 
που κλείνουν με καπάκι και Velcro και το ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ με VELCRO στο δεξί μανίκι (μπράτσο). Χρώμα: Μπλε ή μαύρο. Να 
παρέχει εξαιρετική αντιπυρική - αντιστατική προστασία, να έχει εξαιρετική θερμομόνωση, να 
προστατεύει από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και να φροντίζει για την απόλυτη ασφάλεια 
των πυροσβεστών.  

Παρεχόμενη προστασία: Έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία. Θερμομόνωση. Προστασία 
από την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Υψηλές μηχανικές ιδιότητες.. Αντιστατική προστασία. 

Το παντελόνι να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% Nomex® ή αντίστοιχο αντιπυρικό -
πυράντοχο και να έχει πιστοποιηθεί με CE και OEKO-TEX. Να πληροί τα πρότυπα EN ISO 11612, 
EN 366, EN 367, EN 532, ISO 15384. 

Κατασκευή ρούχου: Από 100% Nomex® ή αντίστοιχο αντιπυρικό -πυράντοχο και είναι ραμμένο 
από ειδικές κλωστές ραφής Nomex®. Να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες. Να έχει δύο εσωτερικές 
τσέπες και δύο εξωτερικές στους μηρούς. Να παρέχει εξαιρετική αντιπυρική - αντιστατική 
προστασία, να έχει εξαιρετική θερμομόνωση, να προστατεύει από την ακτινοβολούμενη 
θερμότητα και να φροντίζει για την απόλυτη ασφάλεια των πυροσβεστών. Χρώμα: Μπλε ή μαύρο 
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Παρεχόμενη προστασία: Έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία. Θερμομόνωση. Προστασία 
από την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Υψηλές μηχανικές ιδιότητες.. Αντιστατική προστασία. 

 

Ομάδα 25 – Επιγονατίδες 

Πεδίο χρήσης: Οικοδομικές εργασίες, δενδροκηπουροί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία συντήρησης, 
εργάτες νεκροταφείου 
Τεχνικές προδιαγραφές: Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από 
υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό 
στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη 
ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. 
 

Ομάδα 26 - Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι 

Πεδίο χρήσης: Σε οδηγούς δίτροχων.  
Τεχνικές προδιαγραφές: Επιγονατίδες 2-τεμαχίων, ραμμένες με αφρώδες υλικό για άνεση, με 
ασύμμετρη σχεδίαση για συγκεκριμένη προσαρμογή και 2 ενσωματωμένους ελαστικούς 
ιμάντες για ασφαλή εφαρμογή. Με έγκριση CE. 
 

Ομάδα 27 - Ζώνες ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες σε ύψος άνω των 2m πάνω από το έδαφος όταν 
η επιφάνεια εργασίας 
Τεχνικές προδιαγραφές: Η Ζώνη Ασφαλείας αποτελείται από ένα σύνολο ιμάντων ειδικών 
προδιαγραφών, τους μεταλλικούς δακτυλίους πρόσδεσης του σχοινιού ή του αποσβεστήρα 
σχήματος “D”, και τα λοιπά εξαρτήματα ασφάλισης των ιμάντων (πόρπες) στη θέση τους στο 
σώμα. Να συμμορφώνονται με τα ΕΝ. Να είναι σε σημείο υψηλότερα από τον χρήστη, 
οπουδήποτε είναι δυνατόν. Να έχει εξασφαλιστεί η σωστή αγκίστρωση. Η επιλογή του σημείου 
να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αιώρησης σε περίπτωση πτώσης και η 
πρόσκρουση με εμπόδια που βρίσκονται από κάτω. Γενικά, να ακολουθούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή 
Πρότυπο: ΕΝ 362 
 

Ομάδα 28 - Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα 

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τα 
κράνη χρησιμοποιούνται για την προστασία του κεφαλιού του εργαζόμενου από τραυματισμούς 
κατά τη διάρκειας της εργασίας τους. Οι τραυματισμοί μπορεί να προέλθουν από πτώση των 
εργαζομένων, από εκτίναξη ή πτώση υλικών και από πρόσκρουση σε αντικείμενα, μηχανήματα 
ή αιωρούμενα φορτία 

Ημίκρανο 

Τεχνικές προδιαγραφές: Για να προσφέρει ένα κράνος την απαραίτητη προστασία, είναι 
απαραίτητο να έχει αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες, όπως υψηλή θερμοκρασία, ηλιακή 
ακτινοβολία, ψύχος, υγρασία και σκόνες, και επίσης να είναι ελαφρύ και εύχρηστο, διαθέτοντας 
ταυτόχρονα και τις απαραίτητες μηχανικές αντοχές. Οι εγκάρσιοι ιμάντες του κεφαλοδέρματος 
οι οποίοι έχουν σκοπό την προσαρμογή του κράνους στην κρυφή του κεφαλιού, θα είναι 
κατασκευασμένοι από πλεκτές συνθετικές ίνες, και όχι από σκληρό πλαστικό και θα έχουν 
δυνατότητα ρύθμισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή επαφή με την κορυφή του κεφαλιού του 
χρήστη και να αποφεύγονται η πίεση, ο ερεθισμός και η εφίδρωση. Η προσαρμογή του μήκους 
του ιμάντα του αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης μιας κίνησης, ο οποίος θα βρίσκεται στο 
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πίσω μέρος του ιμάντα του αυχένα, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου 
θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία θα αντικαθίσταται και θα πλένεται. 
Πρότυπα: ΕΝ 397 
Σήμανση: CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 Vac. Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, 
συντήρηση και αποθήκευση. Τέλος κάθε κράνος θα συνοδεύεται από φυλλάδιο γραμμένο στα 
ελληνικά όπου θα αναγράφονται: 
-Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή 
-Οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν σε ρύθμιση, προσαρμογή, χρήση, καθαρισμό, απολύμανση, 
συντήρηση, αποθήκευση. 
-Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης δεν θα πρέπει να έχουν καμία δυσμενή 
επίδραση στις ιδιότητες του κράνους και δεν είναι υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν 
βλαβερές επιδράσεις στο χρήστη. 
-Λεπτομέρειες για τυχόν ανταλλάξιμα στοιχεία του κράνους 
-Πληροφορίες σχετικές με το χρόνο ζωής του κράνους και των εξαρτημάτων του 
-Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο συσκευασίας κατά τη μεταφορά 
 
Διαφανή προσωπίδα 
Τεχνικές προδιαγραφές: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κράνος 
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 
Πρότυπο: ΕΝ 1731 
Σήμανση: Στο στήριγμα CE. Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
 

Ομάδα 29 - Καπέλα τύπου μπέιζμπολ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες 
Τεχνικές προδιαγραφές: Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για 
προστασία από χτυπήματα και γδαρσίματα. 
Πρότυπο: ΕΝ 812 
Σήμανση: CE. Κατασκευαστής. Κωδικός προϊόντος. Έτος κατασκευής. 
 

Ομάδα 30 – Κράνος ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά 
επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει: Οι κατακόρυφοι 
ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η 
ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει 
φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Πρότυπα: ΕΝ 397 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 Vac (προστασία από 
ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για 
την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 
Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής 
 

Ομάδα 31 - Κράνος Μηχανής 

Πεδίο χρήσης: Για οδηγό Δίκυκλου.  
Τεχνικές προδιαγραφές: Ανοιγόμενο κράνος, με κέλυφος από Polycarbonate. Ιδανικό για 
μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει μεγάλους αεραγωγούς για βέλτιστο αερισμό σε οποιαδήποτε 
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θέση οδήγησης. Anti-scratch ζελατίνα με γρήγορο σύστημα αφαίρεσης. Μικρομετρική πόρπη 
τύπου καστάνιας. Εσωτερική ανατομική επένδυση που αφαιρείται και πλένεται για ευκολία 
και άνεση. 
Κέλυφος: Polycarbonate, με βερνίκι προστασίας από ακτίνες UV 
Εσωτερική επένδυση: Υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή που αφαιρείται και πλένεται. 
Αερισμός: Εμπρός αντιθαμβωτικός και στο κέλυφος με κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία 
του αέρα στο εσωτερικό και σύστημα αποβολής του θερμού αέρα. 
Ζελατίνα: Αντιχαρακτική, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης χωρίς εργαλεία. Φυμέ 
εσωτερική ζελατίνα που κλείνει μέσα στο κέλυφος. 
Κούμπωμα: Micrometric τύπου καστάνιας για σωστή εφαρμογή και εύκολο άνοιγμα. 
Χαρακτηριστικά: Εύκολο άνοιγμα με ένα χέρι, με το πάτημα ενός κουμπιού. Βάρος 1450γρ. 

Πρότυπα: ECE 22.05 

 

Ομάδα 32 - Κράνος ασφαλείας από πτώση με ενσωματωμένη μάσκα τύπου goggles 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά 
επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Να περιέχει ενσωματωμένη μάσκα τύπου goggles. 
Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει: Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να 
είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να 
γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να 
υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται Να υπάρχουν οπές 
αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Πρότυπα: ΕΝ 397 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 Vac (προστασία από 
ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για 
την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 
Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής 

 

Ομάδα 33 - Κράνος ασφαλείας πυρόσβεσης – δασοπυρόσβεσης 

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 
Χαρακτηριστικά: Υψηλής ανθεκτικότητας θερμοπλαστικό κέλυφος, θα παρέχει εξαιρετική 
ασφάλεια από κρούσεις αντικειμένων, ανθεκτικότητα στη φλόγα και την θερμοκρασία. Θα φέρει 
σύστημα ταχείας ρύθμισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης ρύθμισης των ιμάντων 
συγκράτησης ακόμα και με γάντια, ρυθμίζοντας στο πίσω μέρος το κομβίο προσαρμογής της 
στεφάνης κεφαλής. Θα φέρει σύστημα συγκράτησης τεσσάρων (4) σημείων με άνετο υποσιάγωνο 
τύπου ΝΑΤΟ και δυνατότητα ρύθμισης για αυξημένη σταθερότητα, ανάλογα με το μέγεθος και 
τη μορφολογία της κεφαλής του χρήστη. Θα έχει κέλυφος με ειδικές οπές αερισμού στο επάνω 
μέρος του που αυξάνει την άνεση του χρήστη με ειδική μεταλλική σήτα εσωτερικά που 
διασφαλίζει τη στεγανότητα, καθώς και σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος κατά επιλογή. 
Δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον εξοπλισμού όπως φακός, ωτοασπίδες, ενδοεπικοινωνία, 
αντιπυρικό αυχενικό κάλυμμα, ασπίδια προστασίας προσώπου κ.α.. Αυτοκόλλητες 
αντανακλαστικές ταινίες υψηλής ευκρίνειας της 3Μ™ σε διάφορα χρώματα, που αυξάνουν την 
ασφάλεια του χρήστη σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, με διαθέσιμα χρώματα κίτρινο, 
κόκκινο και ασημί γκρίζο. Προαιρετικά κάλυμμα αυχένα από αντιπυρικό υλικό με σύστημα 
Velcro το οποίο προστατεύει τον αυχένα στην περίμετρο του λαιμού και κλείνει ερμητικά στο 
μπροστινό του μέρος περιορίζοντας καύτρες και άλλα αντικείμενα να εισέρθουν εντός της στολής 
του χρήστη (Dutch Design/Scarf Version) Προστατευτικά γυαλιά υψηλής ποιότητας με 
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αντιχαρακτική επεξεργασία, πιστοποιημένα για πυροσβεστική χρήση σύμφωνα με το ΕΝ 166 και 
το ΕΝ 14458 με οπτική προστασία τύπου 1Β9 για την προστασία των οφθαλμών από καπνούς, 
σκόνη και θραύσματα Θα υποστηρίζει την προσαρμογή μάσκας - κράνους - συνδυασμό με 
μάσκες ολόκληρου προσώπου. Η προσαρμογή μεταξύ μάσκας και κράνους είναι με σύστημα 
φέρουσας ασφάλισης και αγκιστρώνει σταθερά στο κέλυφος. 
Πρότυπα: ΕΝ 16471 :2014 
 

Ομάδα 34 - Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με ηλεκτροσυγκόλληση. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που 
στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).  
Υλικό κατασκευής fiberglass. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για 
να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του 
ρεύματος. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Βαθ σκίασ: 9 έως 1 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1 - 9 έως 14 
Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 
 

Ομάδα 35 - Μάσκα ημίσεος προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Κυρίως μάσκα με υποδοχή για δυο φίλτρα εκατέρωθεν από συνθετικό 
υλικό με ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. 
Πρότυπο: ΕΝ 140 
Σήμανση: Ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος 
κατασκευής. 
 

Ομάδα 36 - Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, 
σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις 
απολυμάνσεις και την αποχέτευση. 
Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το 
πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 
(Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και 
ατμών, Ε=κίτρινο: έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), Κ=πράσινο: έναντι 
αμμωνίας και Ρ=λευκό: έναντι σωματιδίων) 
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, 
κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός 
Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας. 
Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα 
 

Ομάδα 37 - Μάσκα Φίλτρο Ρ1 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οσμές. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα φέρει ενεργό 
άνθρακα για την κατακράτηση των τοξικών οσμών. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10-20-30 
τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
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Πρότυπο: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE FFP2 
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 

Ομάδα 38 - Μονωτικά εργαλεία 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. 
Χαρακτηριστικά : Το σετ θα περιλαμβάνει από ένα τεμάχιο πένσα, κόφτη, κατσαβίδι, 
σταυροκατσάβιδο, μυτοτσίμπιδο και θα συνοδεύονται από τη βεβαίωση διηλεκτρικής εξέτασης. 
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V 
Πρότυπο: ΕΝ 60900 
Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, Έτος κατασκευής, Σήμα 
διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 
Αναλυτικά περιγράφονται στο τέλος των προδιαγραφών στην παραπομπή. 
 

Ομάδα 39 - Μπλουζάκια t-shirt 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες 
αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται 
σε εξωτερικές εργασίας). 
Περιγραφή: Μπλουζάκι κοντομάνικο (T-shirt) χρώματος καθ’ υπόδειξη του Δήμου βαμβακερό 
από 100% υδρόφιλο βαμβάκι βάρους μέχρι 185 gr με το λογότυπο του Δήμου. 
 

Ομάδα 40 - Μπουφάν Αδιάβροχο  

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 
Τεχνικές προδιαγραφές: Σακάκι εργασίας κατασκευασμένο από 65% - 35% Polyester/Cotton 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. 
 

Ομάδα 41 – Νιτσεράδες 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες με βροχή. 
 
Σακάκι  
Τεχνικές προδιαγραφές: Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU). Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα 
(ποπλίνα). Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο 
οριζόντιες και δυο κάθετες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. Να έχει πολυχρηστικές 
τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. Να κλείνει με φερμουάρ 
διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. Στο πίσω μέρος, ο ανάδοχος οφείλει να 
προσθέσει τα στοιχεία και τον Λογότυπο του Δήμου (έγχρωμη εκτύπωση, θα δοθούν από την 
Υπηρεσία). 
Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343 και ΕΝ 342, Εικονόσημο για αντανακλ. ενδυμασίες και ο κωδικός 3. 
Πρότυπα: ΕΝ 343 (3-1) 
 

Παντελόνι  

Τεχνικές προδιαγραφές: Παντελόνι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 
300DOxford με επικάλυψη πολύουρεθάνης (PU). Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 
Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου   Σελίδα 55 από 89 

Πρότυπα: EN 20471και ΕΝ343. Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 
Πρότυπα: ΕΝ 343 (3-1). 
 

Ομάδα 42 - Ολόσωμες εξαρτήσεις 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν 
τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. 
Πρότυπα: ΕΝ 361, ΕΝ 358 
Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Κωδικός 
διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας 
 

Ομάδα 43 - Παντελόνια εργασίας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 
Τεχνικές προδιαγραφές: Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 65% - 35% Polyester/Cotton 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. 
 

Ομάδα 44 - Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο εργασίας επιχειρησιακό – αντιπυρικό  (ΣΕΤ) 

Παντελόνι  

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 
Χαρακτηριστικά: Τσέπες τύπου cargo στους μηρούς. Προσθαφαιρούμενες τιράντες. 
Αντανακλαστικές ταινίες 3Μ™ triple-trim®. Ενίσχυση DuPont™ Kevlar® στα γόνατα. 
Πρότυπα: EN 469 

Χιτώνιο 

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 
Χαρακτηριστικά : Εμπρός άνοιγμα με φερμουάρ Quick Release. Εμπρόσθιες εξωτερικές τσέπες με 
καπάκι. Ενίσχυση DuPont™ Kevlar® στους αγκώνες. Αντανακλαστικές ταινίες 3Μ™ triple 
trim®. Αντανακλαστική επιγραφή στο πίσω μέρος 
Πρότυπα: EN 469 
 

Ομάδα 45 - Παντελόνια εργασίας και χιτώνιο (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ) 

Παντελόνι 

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 

Χαρακτηριστικά: 2 τσέπες στα πλάγια. 2 μεγάλες τσέπες τύπου cargo με καπάκι. Αντανακλαστικές 
ταινίες 3Μ ™ triple-trim® 

Πρότυπα: 
Θερμότητα και Φλόγα ISO 15025 Class A1 
Θερμική ακτινοβολία  ISO 6942 Class B1 
Θερμότητα επαφής  ISO 12127 Class F1 
Ακτινοβολούμενη Θερμότητα ISO 9151 Class C1 
Αντιστατική Προστασία   ΕΝ 1149 
 

Χιτώνιο 

Πεδίο χρήσης: Σε προσέγγιση πυρκαγιάς. 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου   Σελίδα 56 από 89 

Χαρακτηριστικά: Αναδιπλούμενος γιακάς με επιπλέον εσωτερικό ύφασμα για προστασία του 
λαιμού. Μπροστινό άνοιγμα με φερμουάρ που καλύπτεται από πατιλέτα. Θυλάκιο στο στήθος 
για προσαρμογή ασυρμάτου. 2 μεγάλες τσέπες γενικής χρήσης στο στήθος. Αντανακλαστικές 
ταινίες 3Μ™ triple-trim®. Αντανακλαστική επιγραφή 3Μ™ στο πίσω μέρος 
Πρότυπα: 
Θερμότητα και Φλόγα ISO 15025 Class A1 
Θερμική ακτινοβολία  ISO 6942 Class B1 
Θερμότητα επαφής  ISO 12127 Class F1 
Ακτινοβολούμενη Θερμότητα ISO 9151 Class C1 
Αντιστατική Προστασία  ΕΝ 1149 
 
Ομάδα 46 - Παπούτσια αντιολισθητικά 

Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι σε εσωτερικούς χώρους. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Το παπούτσι προσφέρει S1 προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη 
άνεση για το χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για πολλές ώρες. Προστασία δαχτύλων από 
ατσάλι. Αντιστατικά Υποδήματα.. Διαθέσιμα μεγέθη: 36 – 42 
Πρότυπο: EN ISO 20345:2011 
 

Ομάδα 47 - Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 

Πεδίο χρήσης: Ηλεκτρολόγοι 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ημιάρβυλο, χωρίς καθόλου μεταλλικά μέρη, με ύψος που να 
προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος και αντιολισθητική 
σόλα. Πολυμερικό υλικό προστασίας δακτύλων 200J. Αεριζόμενη και ανθιδρωτική επένδυση. 
Μεγέθη 39-48. 
Πρότυπο: ΕΝ 20345 με διηλεκτρική αντίσταση σόλας τουλάχιστον 14 KV. Κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Διηλεκτρική προστασία 14ΚV SRC HRO 
 

Ομάδα 48 - Ποδιά σαμαράκι 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες καθαριότητας κτηρίων. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ποδιά εργασίας σαμαράκι, κατασκευασμένη από καλής ποιότητας 
ποπλίνα, 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 
 

Ομάδα 49 - Ποδιές συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης: Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ποδιές από πυρίμαχο δέρμα μόσχου 60x90. Πρότυπο: ΕΝ 470-1 
Σήμανση: CE. Κατασκευαστής. Κωδικός προϊόντος. Έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας 
από θερμότητα. 
Ομάδα 50 - Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων 

Πεδίο χρήσης: Για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές 
και γενικά τα ατυχήματα. 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν 
συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν 
πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων. 

Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, 
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ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κλπ). Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για 
συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 
εργασία (μήκος <65 cm, 0 max=25 mm. 

Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό 
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές 
εκρήξεις. 

Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου: τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας 
οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα 
φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο 
εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με 
σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4” ή 3/8”). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bars. 

Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730). 

Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου: τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφήςτης 
φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα δεξιόστροφο Μ16*1,5 (ή το μέγεθος 
που θα αναφέρει η αίτηση) . Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bars. 

Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική 
βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, 
ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως 

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 

Χαρακτηριστικά για συσκευές ασετιλίνης: τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας ασετιλίνης τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, 
θα φέρουν από την μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο 
εσωτερική του ελαστικού 6,3 ή 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με 
σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4” ή 3/8”). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bars. Θα 
περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 

Χαρακτηριστικά για φιάλες ασετιλίνης: τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας φιαλών ασετιλίνης, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα αριστερόστροφο Μ16*1,5 (ή το 
μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bars. 

Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική 
βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, 
ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως. Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 
(ΕΝ-730) 

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων απαιτούνται τα εξής: 

1. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές οξυγόνου 

2. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές ασετυλίνης 

3. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών οξυγόνου 

4. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών ασετυλίνης. 
 

 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου   Σελίδα 58 από 89 

Ομάδα 51 - Ρόμπες Υφασμάτινες 

Πεδίο χρήσης: Σε Νοσηλευτικό προσωπικό. 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ρόμπα επισκέπτη μιας χρήσης. Κατάλληλο για τρόφιμα. Κλείσιμο με 4 
κουμπιά. Λαιμόκοψη. Πολυπροπυλαίνιο μη υφαντό 35/m2. 
  

Ομάδα 52 - Στολές προστασίας από χημικά 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ολόσωμη φόρμα από proban βάρους 300-330 gr/m2 
Προστασία από υψηλές θερμοκρασίες Κατηγορίας ΙΙ ΕΝ 340 - 470 -531. 
Πρότυπα: ΕΝ 11612, ΕΝ 11611, EN 1149-5, EN 13034 
 

Ομάδα 53 - Φόρμες εργασίας 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, 
εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που 
εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίας). 
Τεχνικές προδιαγραφές: Θα είναι ολόσωμη με σύνθεση βαμβάκι 100% με λάστιχο στην περιοχή 
της μέσης, πλαϊνές τσέπες, τσέπη πίσω και πάνω εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα 
έχει διπλές ραφές. Το χρώμα της θα είναι πορτοκαλί και θα φέρει ανακλαστικές ταινίες στα πόδια 
και στα χέρια. Η φόρμα θα φέρει τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου, εμπρός και πίσω. 
 

Ομάδα 54 - Φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά. Παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια 
μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
- οργανικούς ατμούς και άερια με θερμοκρασία βρασμού μεγαλύτερη από 65 βαθμούς Κελσίου.  
- ανόργανα αέρια 
- όξινα αέρια ( ατμοί οξέων όπως HCl, και όξινα οξείδια πλην CO και NO). 
- ατμούς αμμωνίας (ΝΗ3) και παράγωγά της (π.χ. αμίνες, αμμωνιακά άλατα κ.α.) 
- σταγονίδια και σωματίδια πολύ μικρής διαμέτρου με τοξικό χαρακτήρα 
 
Ομάδα 55 - Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 
υπερβαίνει τα 85 DB (A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζόμενου (πχ στις εργασίες που 
αναφέρονται στο 9Α). 
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 πιο εύχρηστες. 
Πρότυπο: ΕΝ 352-1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352-3 
Σήμανση: CE. Κωδικός 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. Οι ωτοασπίδες είναι καλό 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. Υποχρεωτικά οι ωτοασπίδες θα 
πρέπει να είναι συμβατές με το κράνος που περιγράφεται στο 9α, δηλαδή να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μαζί. 
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Ομάδα 56 – Ανακλαστικοί Κώνοι Σήμανσης 

Πεδίο χρήσης: Ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. 
Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.  
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ. 
Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg. 
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη 
δυνατότητα τοποθέτησης 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 τη μεταφορά και την 
εναπόθεσή τους. 
Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με 
τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων: 

Χρώμα 1  2  3  4  
Παρ/ντας 

φωτειν/τας 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). 
Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης 
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 
143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 
N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές 
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε. 

 

Ομάδα 57 – Ταινίες σήμανσης Απομόνωσης Χώρων 

Χαρακτηριστικά: Ταινία οριοθέτησης χώρων, χωρίς κόλλα, με χρωματισμό άσπρο-λευκό ή 
κίτρινο-μαύρο σε λωρίδες για να παρέχουν καλή ορατότητα. Οι ταινίες σημάνσεως θα 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την προειδοποίηση και την σήμανση κινδύνου των κάθε 
είδους κινητών ή στατικών αντικειμένων, στα προεξέχοντα μέρη, στις σκάλες, στους χώρους 
στάθμευσης, στα εργοτάξια και για την οριοθέτηση περιοχών για την διέλευση των φορτηγών, 
περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ. Η διάσταση του ρολού θα είναι 70mm x 200mm 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των 
πενήντα επτά (57) ομάδων ή για το σύνολο αυτών. 

Για τα είδη που απαιτείται η προμήθειά τους σε διαφορετικά μεγέθη, ο ανάδοχος κάθε 
Ομάδας θα προσκομίσει το σύνολο των ζητούμενων μεγεθών για κάθε είδος προς δειγματισμό 
προκειμένου να ακολουθήσει η ορθή παραγγελία τους. 

Τα μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση 
της προμήθειας για κάθε είδος. 

Το λογότυπο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου θα παραδοθεί από υπηρεσία του Δήμου και θα 
υποδειχθούν τα σημεία που θα εμφανίζεται, καθώς και τα μεγέθη. 

Οι χρωματισμοί στον επιμέρους ρουχισμό θα υποδειχθούν στον ανάδοχο μετά την 
κατακύρωση της προμήθειας.  
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Παραπομπή. 

Αναλυτικά τα Μονωτικά Εργαλεία από την Ομάδα 37 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Κατσαβίδι 1000V PH 1 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®)  

2 Κατσαβίδι 1000V PH 2 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®)  

3 Κατσαβίδι 1000V PH 3 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®)  

4 Κατσαβίδι 1000 PH 2*100  Για βίδες τερματικών 

5 Κατσαβίδι 1000V 4*100  

6 Κατσαβίδι 1000V 5,5*125  

7 Κατσαβίδι 1000V 6,5*150  

8 
Κατσαβίδι 1000V PZ 2*100 (για βίδες με σταυρό 
POZIDRIV®-SUPADRIV®) 

Για βίδες τερματικών 

9 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 12V - 750V  

10 Πένσα 1000V 180 mm  

11 Πλαγιοκόφτης 1000V 180mm/4mm  

12 Κόφτης ημικυκλικός 1000V 165mm/15mm  Για κοπή καλωδίων  

13 Κόφτης καστάνια 1000V 280mm/52mm  

14 Γκαζοτανάλια 1000V 250mm για περικόχλια έως 36 mm 
Αυτορυθμιζόμενη, άρθρωση με 
περαστές λαβές 

15 Κλειδί γαλλικό 1000V 250 mm Για περικόχλια έως 30 mm 

16 Απογυμνωτής καλωδίων 6-29mm με δυνατότητα κοπής  

17 
Συλλογή από καρυδάκια  6-γωνα  6-22 mm + λαβή με 
καστάνια + σταυρός  

 

 

Ραφήνα 16-03-2021 
.

 
Η Συντάξασα 

Σοφία Παπαγεωργίου 
ΠΕ Διοικ/κού – Οικ/κού 

 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Ανθρ. 

Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Ελένη Κλεισούρα 
ΠΕ Διοικ/κού 

 

 
Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γεωργία Μπαρκούρα 

ΠΕ Διοικ/κού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τα είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων για τα έτη 2021, 
2022, 2023, ανάλογα με την θέση εργασίας τους και σύμφωνα με: 

- Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, όπως ισχύουν, 

- Την αρ.43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β’) με θέμα: «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής», όπως ισχύει,  

- Το με αρ.πρωτ.3255/03-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα: «Γνωμοδότηση 

Τεχνικού Ασφαλείας για μέσα ατομικής προστασίας», 

Για την προμήθεια των ειδών θα διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε σχέση με την ποιότητα, ανά ομάδα ειδών 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 2ο : Συμβατικά Στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :  
α) Τεχνική Έκθεση. 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές. 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές – Σύνταξη Προσφορών 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των 
πενήντα επτά (57) ομάδων, για μέρος ή για το σύνολο αυτών. Η οικονομική, καθώς και η τεχνική 
προσφορά, θα είναι συντεταγμένες σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα προσφοράς για κάθε 
προσφερόμενη ομάδα, μέρος ομάδων ή στο σύνολο τους, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο 
παράρτημα. 

Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε σχέση με την ποιότητα, 
ανά ομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Με την υποβολή κάθε προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι: 

1. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης (σε περίπτωση μη 
συμφωνίας με κάποιον/ους από τους όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη 
δήλωση προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή). 
2. Θα υποβάλουν τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ισχύ για κάθε 
προσφερόμενο είδος από διαπιστευμένους/αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Σημειώνεται 
ότι το προσκομιζόμενο ανά είδος πιστοποιητικό συμμόρφωσης, θα φέρει για κάθε προσφερόμενο 
είδος την εμπορική ονομασία και τον αντίστοιχο κωδικό είδους ενώ θα αναφέρεται στο 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου    Σελίδα 62 από 89 

αντίστοιχο προσκομιζόμενο δείγμα. 
3. Θα προσκομίσουν δείγμα του κάθε προσφερόμενου είδους. Το κάθε δείγμα θα φέρει την 
ένδειξη «ΟΜΑΔΑ …» με τον αντίστοιχο αριθμό της και την ονομασία του είδους, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι τα δείγματα των τελικών 
αναδόχων θα παραμείνουν στην Υπηρεσία ώστε να συγκρίνονται με τα είδη προς παράδοση, τα 
οποία θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δείγματα. Τα δείγματα θα επιστρέφονται 
στον ανάδοχο αμέσως μετά την οριστική παράδοση του συνόλου των ειδών της κάθε ομάδας. 
4. Θα προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις σε 
ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα την τελευταία πενταετία με εξαίρεση τις νεοσύστατες την τελευταία 
διετία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας ειδών 
ατομικής προστασίας την τελευταία πενταετία με τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, υποχρεωτικά 
θα καταθέσει τη σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 
5. Τα παραδοτέα από αυτούς είδη θα είναι ίδια με τα προσκομιζόμενα δείγματα. 
6. Για τα είδη που απαιτείται η προμήθεια διαφορετικών μεγεθών, θα αναλάβουν να 
προσέλθουν σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να προσκομίσουν προς 
δειγματισμό, το σύνολο των ζητούμενων μεγεθών ανά είδος, προκειμένου να ακολουθήσει η ορθή 
παραγγελία τους. 
7. Δέχονται να παραδώσουν τα είδη σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου. 
 

Άρθρο 4ο : Εγγυητικές Επιστολές 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στη διακήρυξη σε δύο τις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού 
της κάθε ομάδας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο 
κατακύρωσης διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 5ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και από τα τέλη δημοσίευσης. 

 

Άρθρο 6ο : Τιμές Προσφορών 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα 
προμήθεια ανά ομάδα ειδών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς 
σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια 
είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, 
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή στους από την πλευρά 
του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μεταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. το ποσό της πιθανής οικονομικής διαφοράς 
θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 7ο : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της κάθε ομάδας ειδών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από τη 
κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης και δεν καταθέσει την κατά το 
προηγούμενο Άρθρο 4ο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου πριν τη συμπλήρωση 
του χρονικού ορίου. Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, η διάρκειά της θα μπορεί 
να επεκταθεί κατά τρεις (3) μήνες. 

 

Άρθρο 8ο : Παραγγελία, Παράδοση - Παραλαβή 

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται για καθένα από τα εμπλεκόμενα τμήματα ξεχωριστά, 
ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας από το εκάστοτε Τμήμα του 
Δήμου σε σημείο/α που θα υποδειχθεί/ούν. 

Τα είδη θα παραδίδονται µε φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή στους χώρους που θα 
υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου. 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι ίδια με τα προσκομισθέντα δείγματα. 

 Σε περίπτωση που τα παραδοτέα είδη δεν κατατεθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος 
παράδοσης ή είναι διαφορετικά από τα προσκομισθέντα δείγματα, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται 
έκπτωτος .  

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια κατά το Νόμο επιτροπή. 

 

Άρθρο 9ο : Πληρωμή 

Η πληρωμή του/των προμηθευτή/τών θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης, και με τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των απαιτούμενων φορολογικών 
παραστατικών. 

 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης :  

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) / αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6262 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, ΡΑΦΗΝΑ, 190 09 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Γκιργκινούδης 

- Τηλέφωνο: 2294321011 - 2294321001 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@0164.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.rafina-pikermi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :  

Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 

- CPV 18141000-9, 18424300-0, 18444000-3, 18444100-4, 18816000-2, 18830000-6, 33968000-3, 

34328300-5, 34922100-3, 35113400-3, 35814000-3 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

                                                           
1  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

 
 
 
 

                                                           
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία(επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

                                                           
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου    Σελίδα 67 από 89 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 
κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
7  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.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

                                                           
8 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.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 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 ) 
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σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[],  
σημείο-(-α): [],  
λόγος(-οι):[] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 

 

                                                           
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 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)  

21 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 καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 

 

                                                           
22 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).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 

                                                           
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
27 Άρθρο 73 παρ. 5. 
28 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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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

                                                           
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30 Πρβλ άρθρο 48. 
31  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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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

                                                           
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

21PROC008426733 2021-04-08



 

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου    Σελίδα 78 από 89 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
 

 

                                                           
33 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. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία) 
 

                                                           
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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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 στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 

                                                           
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα 

πέντε έτη. 
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, 
πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 

                                                           
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει 
να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν 
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 

 

                                                           
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται47, 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 
δωρεάν48. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

                                                           
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48 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 VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς  

Στοιχεία  Προσφέροντος 
 
 
 
 
 

 

Αριθμός Μελέτης 01/2021 
Προϋπολογισμός : 210.000,00€ 
Προαίρεση 10% : 21.000,00€  
KA:  20.6063.07 - 20.6063.01 – 35.6063.05  

 

 

Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α  Περιγραφή Ποσ/τα 
Τιμή 

Μονάδας 
Έκπτωση 

% 
Σύνολο € 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

…    
 

 

57    
 

 

Καθαρή Αξία:  

ΦΠΑ (24%):  

Γενικό Σύνολο:  

  

 Διαφορετικά για το σύνολο των τιμών ή για το καθένα από τα προϊόντα, προσφέρω 

έκπτωση ποσοστού ίσου με ………%  

 

 …../…../2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Στοιχεία  Προσφέροντος  
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Αριθμός Μελέτης 01/2021 
Προϋπολογισμός : 210.000,00€ 
Προαίρεση 10% : 21.000,00€  
KA:  20.6063.07 - 20.6063.01 – 35.6063.05

 

 

 

Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α  Περιγραφή Είδους Τεχνική Προσφορά 

1   

2   

3   

4   

…   

…   

57   

  

   

 …../…../2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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