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Ο Διμοσ Καρπενθςίου προκθρφςςει ςυνοπτικό  διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ  από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανά είδοσ, για τθν «Ρρομικεια ειδϊν προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των 

εργαηομζνων του Διμου ». Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ  ανζρχεται ςτο ποςό 

23.054,70€, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Ψ.Ρ.Α. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Καρπενθςίου, τθν 07/03/2019, θμζρα 

Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ  κατά τθν οποία λιγει θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν και αρχίηει θ 

διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ.  

Εάν ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία, τότε ο διαγωνιςμόσ 

κα επαναλθφκεί, χωρίσ καινοφργια δθμοςίευςθ, τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτον ίδιο τόπο και ϊρα. 

Αντίγραφα διακιρυξθσ και πλθροφορίεσ για το διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ ςτο Γραφείο προμθκειϊν του Διμου. Αρμόδια υπάλλθλοσ : Τομαρά Σωτθρία , Τθλ: 22373 50030 , 

Δ/νςθ: Φδρασ 6, Καρπενιςι, Τ.Κ: 361 00. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτθ 

διεφκυνςθ : www.karpenissi.gr. 
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ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά βάςει τιμισ ανά  είδοσ  για τθν  « Προμικεια ειδϊν προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των 

εργαηομζνων του Διμου » προχπολογιςμοφ 23.054,70€ ενδεικτικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του Χ.Π.Α. 

Ο ΔΘΜΑΡΨΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Ψ.Ρ.Α.» (ΨΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΨΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΨΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΨΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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11. Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/ Α). 

12. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209 . 

13. Το  άρκρο 18 Ν.4469/17(Ψ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

14. Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ψ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Ζγκριςθ «Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν.  

15. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

16. Τθν  αρικμ.2646/2017 απόφαςθ Δθμάρχου  περί του οριςμοφ Αντιδθμάρχων  μεταβίβαςθσ  ςε  

αυτοφσ ςυγκεκριμζνων  αρμοδιοτιτων  και εξουςιοδότθςθσ  υπογραφϊν  εγγράφων. 

17. Τθν  Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & 
μζςα προλθπτικισ ιατρικισ, 

18. Τθν  Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμόν 53361/2-10-2006 κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ, 

19. Τθν Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 53361/2.10.2006 κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και μζτρα 
προλθπτικισ ιατρικισ 

20. Τουσ  ΚΑ 10-6063.003, 15-6063.005, 20-6063.003, 25-6063.003, 30-6063.003, 35-6063.003, 70-

6063  με  τίτλο « Ρρομικεια  ειδϊν  προςταςίασ  για τισ ανάγκεσ  των  εργαηομζνουσ  του  Διμου 

ςυνολικοφ  προχπολογιςμοφ  23.054,70.  

21. Τθν αρ. 3 /18.1.2019  μελζτθ του Τμιματοσ  Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ  τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν θ  οποία καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων με 

ΑΔΑΜ: «19REQ004427857». 

22. Το  αρ.πρωτ. 2419/8.2.2019 Τεκμθριωμζνο αίτθμα  του Τμιματοσ  Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ  

τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 

23. Τισ αρικμ. Α 508/8.2.2019,  Α 509/8.2.2019, Α 510/8.2.2019, Α 511/8.2.2019, Α 512/8.2.2019,  Α 

513/8.2.2019, Α 514/8.2.2019  Αποφάςεισ  Ανάλθψθσ  Υποχρζωςθσ  οι  οποίεσ  καταχωρικθκαν 

ςτο  Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων  οποία καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων με ΑΔΑΜ: « 19REQ004434944 », ωσ ζγκριςθ του 

ςχετικοφ πρωτογενοφσ αιτιματοσ.   

24. Τθν  υπ’ αρικμ. 8/15-01-2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με ΑΔΑ: 628ΡΫΕΓ-33Ρ, με τθν  

οποία ζγινε θ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των   

προςφορϊν.  

25. Τθν  υπϋ αρικμ.38/ 20.2.2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία  εγκρίνονται οι   
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και καταρτίηονται οι όροι τθσ Διακιρυξθσ. 

26. Τισ ανάγκεσ του Διμου για τθν  προμικεια  ειδϊν προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων.  

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ ανά είδοσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για 

τθν «Προμικεια  ειδϊν προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων του Διμου»  για το ζτοσ 2019, 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=854&item_id=7602
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προχπολογιςμοφ 23.054,70€  ενδεικτικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τουσ  

Κωδικοφσ  Αρικμοφσ  Εξόδων (Κ.Α.Ε.) Ρροχπολογιςμοφ του Διμου  Καρπενθςίου,  

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το  ςφνολο των  υπό προμικεια ειδϊν όπωσ περιγράφονται ςτο  
Ραράρτθμα Βϋ. Θ δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ. 
Ο  διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διμου , τθν Πζμπτθ 07 Μαρτίου   
2019   και  ϊρα  10:00π.μ. ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Καρπενθςίου , επί τθσ οδοφ  Υδρασ  6  τ.κ 36100.  

Εάν ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία, τότε ο διαγωνιςμόσ κα 
επαναλθφκεί, χωρίσ καινοφργια δθμοςίευςθ, τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτον ίδιο τόπο και ϊρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ 
προςφορζσ τουσ  κακϊσ  επίςθσ και τα  δείγματα  όπου ηθτοφνται, ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου   το οποίο 
βρίςκεται  ςτο   ιςόγειο, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν Σετάρτθ 06 Μαρτίου  2019  και ϊρα 14.00 μμ..  Ρροςφορά που κατατίκεται 
μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί.  

Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτο Διμο 
Καρπενθςίου  επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 
παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΟΙ  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Α’» 

2 ΤΕΩΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ  ΡΑΑΤΘΜΑ «Β’» 

3 ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Γϋ» 

4 ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Δϋ» 

5 ΕΝΤΥΡΟ  ΤΕΥΔ ΡΑΑΤΘΜΑ «Ε’» 

 

Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 

μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων και πρόςκετων πλθροφοριϊν 

υποψιφιων ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία μασ το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία  του διαγωνιςμοφ που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ 

των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 

υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ 

καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ 

Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε 

φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί:  

1. ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  http://www.karpenissi.gr/ 

3. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 

και Προςταςίασ Καταναλωτι. ( ΚΘΜΔΘ) 

http://www.karpenissi.gr/
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4. ςτον πίνακα  ανακοινϊςεων   του  Διμου Καρπενθςίου  

5. ςτθν τοπικι εφθμερίδα  ΕΤΡΤΣΑΝΙΚΑ  ΝΕΑ  

Θ  διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Οι παραλιπτεσ τθσ 

Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν 

οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ  Διμο και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. 

Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 

παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

ΣΟΙΨΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  ΑΡΨΘ Διμοσ  Καρπενθςίου 

ΣΑΨΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Φδρασ 6 

ΣΘΛΕΧΪΝΟ 2237350030 

ΧΑΞ 2237089073 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΨΤΔΡΟΜΕΙΟ s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 

ΠΛΘΡΟΧΟΡΙΕ Τομαρά Σωτθρία 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ www.karpenissi.gr 

  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ  ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ 

 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ 

ανά  είδοσ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
07/03/2019 

 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Δθμοτικό Κατάςτθμα  Καρπενθςίου                     (Φδρασ 6  τκ36100 

Καρπενιςι ) 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 
« Προμικεια ειδϊν προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων 

του Διμου » 

 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 

 

23.054,70  € ςυμπεριλαμβανομζνου  ΨΡΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΨΤΟ ΠΡΟΧΟΡΪΝ 

 

120 θμζρεσ 

 

ΠΟΟΣΘΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ 

 

 

Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΘ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

mailto:s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr
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ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΨΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 40  θμζρεσ   από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ 

0,06% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

(επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ 

Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 

Προςφυγϊν )  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. (επιβαρφνεται 

με χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

 

ΧΟΡΟ  ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ 
Κατά  τθν πλθρωμι  παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ 

ειςοδιματοσ  επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ  αξίασ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΪΝ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Αϋ» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 

ΑΘΟ   1ο : ΔΙΚΑΙΫΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ  

ΑΘΟ   2ο : ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΑΘΟ   3ο : ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ ΨΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΘΟ   4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΘΟ   5ο  :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

ΑΘΟ   6ο : ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ ΨΑΚΕΛΟΥ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΘΟ   7ο : ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ ΨΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΘΟ   8ο : ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΡΟΣΫΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ . 

ΑΘΟ  9 ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 

ΑΘΟ  10 ο : ΚΙΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΫΝ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΟ  11ο : ΣΥΝΑΪΘ ΣΥΜΨΫΝΘΤΙΚΟΥ 

ΑΘΟ  12ο : ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΩΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ  13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ  14ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ -ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

ΑΘΟ  15ο  : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΕΚΡΤΫΤΟΥ 

ΑΘΟ   16ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ   17ο : ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

ΑΘΟ   18ο :ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΘΟ  19ο : ΓΛΫΣΣΑ ΕΓΓΑΨΫΝ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΟ  20ο :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΨΟΫΝ 

ΑΘΟ  21ο : ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Βϋ» .ΣΕΨΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Γϋ»  ΨΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ  

ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΙΜΘ  

ΑΘΟ 2ο : ΤΟΡΟΣ, ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   

ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

ΑΘΟ 4ο  : ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ  
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 ΑΘΟ 5ο : ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ  

ΑΘΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ  

ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΑΘΟ 9ο : ΙΣΩΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΑΘΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΫΣ ΕΚΡΤΫΤΟΥ – ΚΥΫΣΕΙΣ 

ΑΘΟ 11ο  : ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ – ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Δ» ΕΝΤΥΡΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΫΝ  ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Ε»ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Αϋ»  

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΪΜΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  

(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 

υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ 

ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  

(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  

(γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  

(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 

ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΨΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΧΟΡΪΝ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραφθ 

προςφορά κακϊσ επίςθσ  και τα δείγματα που ηθτοφνται , ςτο πρωτόκολλο   του Διμου , το αργότερο 

μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δθλαδι τθν 06/03/2019   και ϊρα 

14:00 μ.μ..  θ  να τθν κατακζςουν  ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθν  07/03/2019  και ϊρα 10.00 π.μ . ςτο κτίριο 

του Διμου Καρπενθςίου, επί τθσ οδοφ Φδρασ 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενιςι.  

Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτο  Διμο  ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται 

ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ ΧΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΧΟΡΑ-ΓΛΪΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 





 
 
  

[8] 
 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία 

που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει κατά τθν κατάκεςι του να ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο προςφζρων αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. ε 

περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί 

εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά 

το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό 

εκπροςϊπθςθσ.  

Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 

προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ 

Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν 

χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 

εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 

όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν 

φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015.  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ 

ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα,  και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 

αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.  
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«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.» 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτov oπoίo κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ:    

α. Θ λζξθ ΠΡΟΧΟΡΑ 

 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

δ Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ   ροκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ :  

α. Ψωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ», ο οποίοσ 

περιζχει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ παραρτιματοσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 

του Ν.4412/16).  

β. Ψωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ», ο οποίοσ περιζχει τα 

ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

γ. Ψωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ», ο οποίοσ 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 7 του 

παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ  

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» Ο οικονομικόσ φορζασ 

αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ 

είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

(IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  
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β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα 

παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

3. Επίςθσ αποκλείονται: 

α) Τποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,  

β) Τποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) Τποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) Τποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Τποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16, 

 ςτ) Τποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να τουσ αποφζρουν 
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ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

η) Τποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτα τουσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν 

οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 

τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ) του άρκρου 

79 παρ 4  του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 

(Ραράρτθμα...). και ςυμπλθρϊνεται ,(ΣΥΜΡΛΘΫΣΘ : ΜΕΡΟΤ ΙΙ (ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β, και Δ ) ,ΜΕΡΟΤ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΤ IV (ENOTHTAA)  ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι 

ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία του. Το ανωτζρω 

Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ  Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ)υπογράφεται   και  υποβάλλεται από τουσ  

υποψιφιουσ  αφοφ ςυμπλθρωκεί    

Κατά τθν υποβολι του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατι με   μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου 

του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ  δεν βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ  

Ϊσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 

το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ ΧΑΚΕΛΟΤ ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ 

,Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα όςα 

αναφζρονται ςτο αρ.2 του Ραραρτιματοσ Β' τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoκετθκoφv ςτο κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηεται χωριςτά και ακoλoυκoφv το κυρίωσ φάκελο 

με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  

Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 

οικονομικά ςτοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ ΧΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ 

Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ    με ςυμπλιρωςθ  από  τουσ 

ςυμμετζχοντεσ των  εντφπων  των   οικονομικϊν προςφορϊν  των  ομάδων ( π.χ Α,Β ) που επιςυνάπτονται  

ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε’  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και ειςφορζσ υπζρ 

τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 

Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα οικονομικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Ψ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςι τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων – υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΫΕΑΝ».  

Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΫΕΑΝ», κεωρείται 

αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν.  

Ψρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται το διάςτθμα 120 θμερϊν  από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ τθσ ςτο παρόντα διαγωνιςμό 

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ οικονομικι επιτροπι  διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ για το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να 

διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο αρ.88 του 

ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΧΡΑΓΙΘ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΪΝ ΠΡΟΧΟΡΪΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΠΡΟΪΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΨΟΤ  

1.Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), παρουςία των 

προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 

αυτοφσ .  

2.Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των πρoςφoρϊv τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  
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Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικι Ρροςφορά" και 

"Οικονομικι Ρροςφορά".  

Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ.  

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται οι 

φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν, μovoγράφovται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο (εκτόσ από τα 

prospectus).  

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.  

Οι φάκελοι των oικovoμικϊv προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.  

Οι φάκελοι των oικovoμικϊv προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ  κατά τθν 

αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι 

εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί 

παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ 

και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, β) των ςτοιχείων 

τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι (ι ςτον πάροχο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν τιμι 

εκ των προμθκευτϊν (ι των παροχϊν) των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια 

ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου 

ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του τμιματοσ προμθκειϊν, κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ 

προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ 

Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

(Οικονομικι Επιτροπι) του κοινοποιεί ζγγραφθ πρόςκλθςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 

θμερϊν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται 

ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι 

ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.  

α. ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ ΠΟΛΙΣΕ: 

(1) Απόςπαςμα  ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ςχετικισ ζγγραφθσ  ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 

του Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

(IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

(2)Πιςτοποιθτικό  ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ 

από δικαςτιριο θ δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία , προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

(3)Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
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(4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και 

αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ 

ειδοποίθςθσ. 

(5)  Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  ωσ ακολοφκωσ : 

α. ΓΙΑ ΧΤΙΚΑ ΠΡΟΪΠΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία  κακϊσ   και τισ 

μεταβολζσ του. 

(6) Σα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

      α. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, απαιτείται 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι 

β. ΓΙΑ  ΘΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα  νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Περιοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (ΕΠΕ) : 

α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον 

καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει θ 

αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 

και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΨΕΚ. 

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ  θ Ι.Κ.Ε)       

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και το τελευταίο 

ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Παραςτατικά  εκπροςϊπθςθσ νομικϊν  προςϊπων  ωσ ακολοφκωσ : 

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των 

διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου 

ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό 

του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ 

εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που 

ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).  
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 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ 

κοινοπραξίασ.  

 Σε  περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι 

απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΧΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΪΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

θμειϊνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Ωϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 

αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 

βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 

ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα 

δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν 

ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

δ. ΓΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΪΕΙ ΠΡΟΧΕΡΟΝΣΪΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΘ ΠΡΟΧΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

(7)Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.». 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 79  είναι ψευδι ι  ανακριβι,  απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ 

αναδόχου   και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν 

οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
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Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ 

αναδόχου  και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν 

οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 

θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 

που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των 

ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ 

είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 . 

 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΪΝ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ 

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ 

από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΝΑΩΘ ΤΜΧΪΝΘΣΙΚΟΤ 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, προςκαλεί τον ανάδοχο 

να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να 
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υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 

προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σχζδιο ςυμφωνθτικοφ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ωσ το Ραράρτθμα «Δϋ» αυτισ. Θ Υπθρεςία 

ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι, με τθν οποία 

ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 

του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ που επιςυνάφκθκε 

ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ 

προςφοράσ του προμθκευτι. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΨΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ και για το  χρονικό  διάςτθμα ςαράντα (40) ιμερων  ςτο 

οποίο κα  πρζπει  να  ζχει ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ του ςυνόλου των υπό  προμικεια  ειδϊν. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΪΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 
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Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι των παραδοκζντων υλικϊν από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ, που εκτελεί τθν 

προμικεια. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 

«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 

του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται 

κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί  

τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ . 

Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΨΟΤ ΕΚΠΣΪΣΟΤ - ΚΤΡΪΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16( ιτοι εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 

να  υπογράψει ςφμβαςθ ,μζςα ςτθ προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ ) 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου,( ιτοι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου) φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΧΤΓΕ  - ΕΝΣΑΕΙ 

Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 

θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.» 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε 

κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ( ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ) θ οποία 

αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 

παράγραφοσ 11. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα 

αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με 

τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ( ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ), θ οποία 

αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ Για το παραδεκτό 

τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του 

Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
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αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 

ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 

άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από 

τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ 

λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που 

προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο , προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν και να 

κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΧΟΡΪΝ 

Θ  παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Νομοκεςία και κάκε διαφορά που   κα προκφψει 

μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ 

ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό  αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν 

κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε 

τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου  

4.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχου κα πρζπει ζωσ τθν προθγοφμενθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν να προςκομίςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ από τθ 
διεκδίκθςθ του αντιςτοίχου είδουσ, ςτθν υπθρεςία δείγματα εισ διπλοφν για τα είδθ για τα οποία κα 
κατακζςουν προςφορά. 
Μεγζκθ δειγμάτων: 44 για το μποτάκι αςφαλείασ, 10 ι XL για τα γάντια, XL για τθ νιτςεράδα. Θ αξία των 
δειγμάτων βαρφνει τουσ προμθκευτζσ. 
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται ςτθν 
παροφςα δεν γίνονται δεκτά.  
Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται με ευκφνθ του ςυμμετζχοντα προμθκευτι μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ. 
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Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του  Ν4412/16 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

                                                                                          

 

                        Θ ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΨΟ    

                                                                                 

 

                       ΚΟΝΙΑΒΙΣΘ  ΕΤΔΟΞΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Βϋ»  

ΤΕΩΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ  

 

 

        ΣΕΨΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια μζςων προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων του 

Διμου. 

Θ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτα 23.054,70 ΕΥΫ, κα βαρφνει τισ υπό κωδικό ΚΑ 10.6063.003 

(148,80€), 15.6063.003 (2.188,60€), 20.6063.003 (5.993,54€), 25.6063.003 (6.999,80€), 30.6063.003 

(6.149,16€), 35.6063.003 (1.202,80€), 70.6063 (372,00€) πιςτϊςεισ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του 

Διμου. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των: 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  

ΔΘΜΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΘΡΕΙΪΝ 

ΣΜΘΜΑ ΜΘΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ: 3/2019 

Θζμα:  Ρρομικεια ειδϊν 

 προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των 

εργαηομζνων του Διμου. 

 Προχπολογιςμόσ: 23.054,70€ 

 Ψριςθ: 2019 
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 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Ψ.Ρ.Α.» (ΨΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΨΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΨΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΨΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/ Α) 

 .Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

 Το  άρκρο 18 Ν.4469/17(Ψ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ψ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Ζγκριςθ «Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν  

 Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

 Τθν  αρικμ.2646/2017   απόφαςθ Δθμάρχου  περί του οριςμοφ Αντιδθμάρχων  μεταβίβαςθσ  ςε  

αυτοφσ ςυγκεκριμζνων  αρμοδιοτιτων  και εξουςιοδότθςθσ  υπογραφϊν  εγγράφων. 

 Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & μζςα 

προλθπτικισ ιατρικισ, 

 Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμόν 53361/2-10-2006 κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & μζτρα 

προλθπτικισ ιατρικισ, 

 Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 53361/2.10.2006 κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και 

μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

Οι δικαιοφχοι των ΜΑΡ είναι υπάλλθλοι μόνιμοι, αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, μίςκωςθσ ζργου,  

ειδικότθτασ και κζςθσ αντίςτοιχθσ με αυτζσ που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία 

Τα ακριβι μεγζκθ ςτα είδθ που αναφζρονται ςτθ μελζτθ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο αναλυτικά για 

κάκε είδοσ μετά τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ.  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=854&item_id=7602
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Ο χρόνοσ καταςκευισ των ειδϊν δεν κα είναι μεγαλφτεροσ του ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ ςτο διμο Καρπενθςίου. 

Ο ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΜΡΟΥΑΣ 

 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΪΕΪΝ 

Άρκρο 1.Γενικά 

Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται ςτθν Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 

Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & μζςα προλθπτικισ ιατρικισ όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323, και τθν Υ.Α. 31119/2008/Β’990. 

 

Άρκρο 2.Πρότυπα 

 

1.Πρότυπα γαντιϊν 

 

ΕΝ 420 – Γενικζσ απαιτιςεισ 

 

Κακορίηει γενικοφσ όρουσ όπωσ το pH και τθν περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο VI ςτο δζρμα, τθν περιεκτικότθτα 

ςε πρωτεϊνθ ςτο λάτεξ, τισ θλεκτροςτατικζσ ιδιότθτεσ, το μζγεκοσ του γαντιοφ και τθν επιδεξιότθτα του 

γαντιοφ.  

EN 388:2003 – Προςταςία ζναντι μθχανικϊν κινδφνων 

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  

ΔΘΜΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΘΡΕΙΪΝ 

ΣΜΘΜΑ ΜΘΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ: 3/2019 

Θζμα:  Ρρομικεια ειδϊν  

προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των 

εργαηομζνων του Διμου. 

 Προχπολογιςμόσ: 23.054,70€ 

 Ψριςθ: 2019 
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Κακορίηει τθν ικανότθτα του γαντιοφ να προςτατεφει από μθχανικοφσ κινδφνουσ όπωσ θ κοπι. Μια ςειρά 

από τζςςερισ ελζγχουσ μετρά τθν αντίςταςθ του γαντιοφ ςτθν τριβι (Α), ςτο κόψιμο με λεπίδα (Β), ςτθ 

διάςχιςθ (C) και ςτθ διάτρθςθ (D).  

EN 374:2003 – Προςταςία ζναντι χθμικϊν και/ι μικροοργανιςμϊν 

 μικρο-οργανιςμοί 

Κακορίηει τθν ικανότθτα του γαντιοφ να προςτατεφει ζναντι χθμικϊν και/ ι μικροοργανιςμϊν ωσ αναφορά 

ςτθ διείςδυςθ, τθ διαπζραςθ και τθν αδιαβροχία.  

Διείςδυςθ – Είναι θ κίνθςθ ενόσ χθμικοφ ι ενόσ μικροοργανιςμοφ μζςα από τουσ πόρουσ, τισ ραφζσ ι οπζσ 

του γαντιοφ προςταςίασ ςε μθ μοριακό επίπεδο.  

Διαπζραςθ – Τα ελαςτικά ι τα πλαςτικά φιλμ ςτα γάντια δεν ςυμπεριφζρονται πάντα ςαν φράγμα ενάντια 

ςτα υγρά. Μερικζσ φορζσ ςυμπεριφζρονται ςαν ςφουγγάρια απορροφϊντασ τα υγρά και κρατϊντασ τα 

κοντά ςτο δζρμα. Είναι απαραίτθτο να μετράμε το χρόνο διαπζραςθσ (breakthough time) ι το χρόνο που 

χρειάηεται το επικίνδυνο χθμικό να ζρκει ςε επαφι με το δζρμα.  

Αδιαβροχία – Θ ελάχιςτθ αδιάβροχθ επιφάνεια του γαντιοφ κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο ίςθ με το 

ελάχιςτο μικοσ των γαντιϊν που ορίηεται ςτο ΕΝ 420. 

 

 χθμικά  

Το εικονόςθμο «αντίςταςθ ςτα χθμικά» πρζπει να ςυνοδεφεται από 3 γράμματα. Αυτά αναφζρονται ςτον 

κωδικό μιασ λίςτασ 12 χθμικϊν για τα οποία ζχει επιτευχκεί χρόνοσ διαπζραςθσ >30’. 

  

A – Μεκανόλθ  

B – Ακετόνθ  

C – Ακετονιτρίλιο  

D – Διχλωρομεκάνιο  

E – Δικειάνκρακασ  
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F – Τολουόλθ  

G – Διαικυλαμίνθ  

H – Τετραχδροφουράνιο  

I – Αικυλεςτζρασ  

J – n-Επτάνιο  

K – Καυςτικό νάτριο 40%  

L – Θειικό οξφ 96% 

 

ΕΝ 374 χαμθλι αντοχι ςτα χθμικά ι αδιάβροχα γάντια 

  

Κακορίηει τθ χαμθλι αντοχι ςτα χθμικά ι τθν αδιαβροχία ςτα γάντια όταν τα γάντια δεν επιτυγχάνουν 

χρόνο διαπζραςθσ 30’ ςε τουλάχιςτον τρία χθμικά από τθ λίςτα που αναφζρεται παραπάνω αλλά 

πλθροφν τθ δοκιμι τθσ διείςδυςθσ. 

 

EN 407:2004 – Προςταςία ζναντι κερμικϊν κινδφνων 

 

Κακορίηει τα επίπεδα ςυμπεριφοράσ του γαντιοφ ςε ζξι κερμικά τεςτ: τθν Αναφλεξιμότθτα (Α), τθ 

Μετάδοςθ κερμότθτασ μζςω επαφισ (Β), τθ Μετάδοςθ κερμότθτασ μζςω αγωγισ (C), τθ Μετάδοςθ 

κερμότθτασ μζςω ακτινοβολίασ (D), τθν Αντίςταςθ ςε μικρζσ ποςότθτεσ λιωμζνου μετάλλου (Ε), τθν  

Αντίςταςθ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ λιωμζνου μετάλλου (F). 

 

EN 511:2006 – Προςταςία ζναντι ψφχουσ 

 

Το πρότυπο περιλαμβάνει τρία ςυγκεκριμζνα τεςτ για εκτίμθςθ τθσ κερμικισ μόνωςθσ: Μετάδοςθ ψφχουσ 

με αγωγι (Α), Μετάδοςθ ψφχουσ με επαφι (Β), Υδατοπερατότθτα (C).  

 

EN 659:2003 – Γάντια προςταςίασ για πυροςβζςτεσ  
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Αυτό το πρότυπο παρουςιάηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ απόδοςθσ και τισ μεκόδουσ ελζγχου των γαντιϊν 

για πυρόςβεςθ. Αφορά μόνο γάντια που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν πυρόςβεςθ ι τθ διάςωςθ. Το 

πρότυπο αναφζρεται ςτα πρότυπα ΕΝ 420 (γενικζσ απαιτιςεισ), ΕΝ 388 (μθχανικοί κίνδυνοι) και ΕΝ 407 

(κερμικοί κίνδυνοι). Τα γάντια αυτά δεν προορίηονται για απεριόριςτθ χριςθ με υγρά χθμικά αλλά 

παρζχουν κάποια προςταςία από τυχαία επαφι με αυτά. Γάντια για ειδικζσ επιχειριςεισ πυρόςβεςθσ 

εξαιροφνται από το ςκοπό του προτφπου.  

 

EN 60903:2003 – Προςταςία ζναντι θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν υπό τάςθ 

 

Το πρότυπο αναπτφχκθκε για τον ζλεγχο των γαντιϊν προςταςίασ από υψθλι τάςθ. Ρεριλαμβάνει ζξι 

κλάςεισ προςταςίασ (00, 0, 1, 2, 3, 4) ςτο φάςμα του ςυνεχοφσ ι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Θ 

καταςκευι, το πάχοσ και θ τάςθ δοκιμισ ςυνδυάηονται για να δϊςουν τθν αντίςτοιχθ κλάςθ. Για τθ 

διατιρθςθ του προτφπου τα γάντια πρζπει να επικεωροφνται και/ι να δοκιμάηονται κάκε 6 μινεσ. 

 

EN 12477:2001 – Προςταςία από ςυγκόλλθςθ 

Με βάςθ τα τζςτ ςτα πρότυπα EN 388, EN 407 και EN 420 υπάρχουν δυο τφποι γαντιϊν: Τφποσ A και Τφποσ 

B. Τα γάντια Τφπου B ςυνιςτϊνται για ςυγκόλλθςθ TIG όπου απαιτείται καλι επιδεξιότθτα. Τα γάντια 

Τφπου Α ςυνιςτϊνται για λοιπζσ εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ. 

 

EN 1082-1 – Προςταςία ζναντι κοψίματοσ 

 

Ρροςτατευτικά γάντια και μανίκια από κόψιμο με λεπίδα – Μζροσ 1 γάντια και μανίκια από ατςάλι. Ζχουν 

εξεταςτεί ςε κροφςθ 2.45 joules (πτϊςθ 1000g από φψοσ 250mm). 

 

EN 10819 – Προςταςία ζναντι δονιςεων  

Βαςίηεται ςε ζνα ςφνολο διαδικαςιϊν ελζγχου για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ γαντιοφ ςτισ 

δονιςεισ. Τα γάντια δεν κα πρζπει να ενιςχφουν δονιςεισ για ςυχνότθτεσ 31.5Hz ζωσ 200Hz. Σε υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ (200Hz – 1250Hz) τα γάντια κα πρζπει να μειϊνουν το επίπεδο τθσ δόνθςθσ κατά 40%. 
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Σιμανςθ υποδθμάτων αςφαλείασ και οριςμόσ 

 

Μεταλλικό προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςτα 200 Joules 

 

 

υνκετικό προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςτα 200 Joules 

 

 

Προςτατευτικό δακτφλων από αλουμίνιο με αντοχι ςτα 200 Joules 

 

 

Μεταλλικό προςτατευτικό πζλματοσ 

 

 

υνκετικό προςτατευτικό πζλματοσ 

 

 

Αντιςτατικό 

 

 

Απορρόφθςθ ενζργειασ 
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Θερμικι μόνωςθ τθσ ςόλασ 

 

 

Αντοχι τθσ ςόλασ ςε απευκείασ επαφι με κερμζσ επιφάνειεσ 

 

 

Αντοχι ςτθ διάτρθςθ 

 

 

Μόνωςθ τθσ ςόλασ ζναντι του ψφχουσ 

 

 

 

Αντοχι τθσ ςόλασ ςε λιπαντικά 

 

 

Αδιάβροχο 

 

 

 

 

Αδιαβροχία και αντοχι ςτθ διαπερατότθτα του πάνω μζρουσ του υποδιματοσ 
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Μζτρθςθ αντιολιςκθτικότθτασ ςε κεραμικι επιφάνεια με απορρυπαντικό  

Μπροςτινό μζροσ τθσ ςόλασ >0,32 – Σακοφνι >0,28 

 

 

Μζτρθςθ αντιολιςκθτικότθτασ ςε ατςάλινθ επιφάνεια με γλυκερίνθ  

Μπροςτινό μζροσ τθσ ςόλασ >0,18 – Σακοφνι >0,13 

 

 

SRA & SRB = SRC 

 

ιμανςθ υποδθμάτων αςφαλείασ και οριςμόσ 

SB – προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule 

S1 - προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule, αντιςτατικό και φτζρνα απορρόφθςθσ 

ενζργειασ 

S2 - προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule, αντιςτατικό, φτζρνα απορρόφθςθσ 

ενζργειασ και ανκεκτικό ςτο νερό επάνω μζροσ 

S3 - προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule, αντιςτατικό, φτζρνα απορρόφθςθσ 

ενζργειασ, ανκεκτικό ςτο νερό επάνω μζροσ και προςτατευτικό πζλματοσ (μεταλλικό, αλουμινίου ι Kevlar) 

S4 - προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule, αντιςτατικό, φτζρνα απορρόφθςθσ 

ενζργειασ και αδιάβροχο 

S5 - προςτατευτικό δακτφλων με αντοχι ςε κροφςθ ζωσ 200 Joule, αντιςτατικό, φτζρνα απορρόφθςθσ 

ενζργειασ, αδιάβροχο και προςτατευτικό πζλματοσ (μεταλλικό, αλουμινίου ι Kevlar) 

A – Αντιςτατικά υποδιματα 

C – Ρροςταςία από κόψιμο ςτο επάνω μζροσ 

CI – Μόνωςθ ψφχουσ ςτθ ςόλα 

E – Απορρόφθςθ ενζργειασ ςτθ ςόλα 

FO – Αντίςταςθ τθσ ςόλασ ςε πετρελαιοειδι 

HI – Θερμικι μόνωςθ τθσ ςόλασ 

HRO – Αντοχι τθσ ςόλασ ςε κερμζσ επιφάνειεσ 

M – Ρροςταςία του μετατάρςιου 

P – Αντοχι ςτθ διάτρθςθ 

WR – Ανκεκτικό ςτο νερό 

WRU – Ανκεκτικό ςτο νερό επάνω μζροσ 

 

Άρκρο 3 Ανακλαςτικά γιλζκα  
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Ωρθςιμοποιοφνται με ςκοπό τθν οπτικι επιςιμανςθ του χριςτθ ςτο θλιακό φωσ ι και ςτο ςκοτάδι. 

Ρροδιαγραφζσ: Για τθν καταςκευι ζχουν λθφκεί υπόψθ τα κατωτζρω πρότυπα : 

ΕΝ 340/1993: Ρροςτατευτικι ενδυμαςία – Γενικζσ απαιτιςεισ 

ΕΝ 471/1994: Ενδυμαςία προειδοποίθςθσ υψθλισ ορατότθτασ 

Υλικά καταςκευισ: 

Υπόβακρο: Βαμβάκι 15% και πολυεςτζρασ (knitted fabric) 85% βάρουσ περίπου 138  5 gr/m2 

Ωρϊματα: Ψωςφορίηον κίτρινο 

Ριςτοποίθςθ υλικοφ βάςθσ: Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 471§5.1,5.2, 5.3,5.4.2, 5.4.3. 

Αντανακλαςτικό υλικό: Αντανακλαςτικι ταινία αργυρόλευκθ κλάςθσ 2 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 471 

Ριςτοποιιςεισ αντανακλαςτικοφ υλικοφ: ΕΝ 471 §7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5.1, 7.4.5.2, 7.3, 6.2 

Αρικμόσ πλυςιμάτων:max 25 , 

Αρικμόσ ςτεγνϊν κακαριςμϊν: max 20. 

ζλι: nylon 4/4. Το ρζλι τοποκετείται ςτο τελείωμα του γιλζκου. 

Κλωςτζσ: κλωςτι polyester 

Ρεριγραφι: Στο κάτω μζροσ και ςε απόςταςθ 14.5 cm από το τελείωμα του γιλζκου υπάρχει οριηόντια 

αντανακλαςτικι ταινία πλάτουσ 5 cm θ οποία βρίςκεται και ςτο μπροςτινό και ςτο πίςω μζροσ του 

γιλζκου. 

Σε απόςταςθ 9.5 cm από τθν πρϊτθ υπάρχει και δεφτερθ αντανακλαςτικι λωρίδα πλάτουσ 5 cm, 

τοποκετθμζνθ με τθν ίδιο τρόπο ωσ ανωτζρω.  

Τα γιλζκα κλείνουν μπροςτά με Velcro. 

Στο τελείωμα φζρουν ρζλι nylon χρϊματοσ γκρι. 

Ροςότθτα : 200 τεμάχια, μεγζκθ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Θα φζρει ςτθν πλάτθ ευμζγεκεσ το λογότυπο του Διμου ςε μακζτα που κα δοκεί από τθν υπθρεςία. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου για τθν ανακλαςτικι επιφάνεια. 

CPV: 35113440-5 

Άρκρο 4. Γάντια δερματοπάνινα γενικισ χριςθσ  

Τα γάντια χρθςιμοποιοφνται από τουσ εργαηομζνουσ για τθν προςταςία των χεριϊν τουσ από μθχανικζσ 

καταπονιςεισ. 

Ρζντε (5) δακτφλων και να είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδυαςμό δζρματοσ μόςχου ςχιςτό πάχουσ 1-

1,2χιλ. θ παλάμθ και βαμβακερό φφαςμα το πίςω μζροσ με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ. 
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Θ ενίςχυςθ τθσ παλάμθσ να είναι μονοκόμματθ και να καλφπτει πάντα και το εςωτερικό τμιμα του 

αντίχειρα. 

Μικοσ 20-25 εκ. 

Τα γάντια κα ζχουν ελεγκεί ςφμφωνα με τα Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 όςον αφορά τθν μθχανικι τουσ αντοχι 

και να παρουςιάηουν τα ακόλουκα επίπεδα ςυμπεριφοράσ : 

Αντοχι ςε τριβι:3, Αντοχι ςε κόψιμο:1, Αντοχι ςτθ διάςχιςθ:3, Αντοχι ςτθ διάτρθςθ:3 

Κάκε γάντι κα διατίκεται με το ςιμα καταςκευαςτι, ςιμα CE, ζτοσ καταςκευισ, εικονόςθμα ςφμφωνα με 

ΕΝ 388. 

Ροςότθτα - Μζγεκοσ: 10: 500 τεμάχια, 9: 100 τεμάχια ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 420. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18141000-9 

 

Άρκρο 5 γάντια από φφαςμα και νιτρίλιο.  

Τα γάντια χρθςιμοποιοφνται από τουσ εργαηομζνουσ για τθν προςταςία των χεριϊν τουσ από χθμικοφσ, 

μθχανικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ 

Ρζντε (5) δακτφλων, μικουσ μικουσ 24-27 εκ καταςκευαςμζνα από βαμβάκι ηζρςεχ με επικάλυψθ 

νιτριλίου. 

Μζγεκοσ 9 και 10 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 420. 

Τα γάντια κα ζχουν ελεγκεί ςφμφωνα με τα Ρρότυπα ΕΝ 388, και 420 όςον αφορά τθν μθχανικι τουσ 

αντοχι και να παρουςιάηουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα επίπεδα ςυμπεριφοράσ αντοχισ ςε μθχανικοφσ 

κίνδυνουσ: 

Αντοχι ςε τριβι:4, Αντοχι ςε κόψιμο:2, Αντοχι ςτθ διάςχιςθ:2, Αντοχι ςτθ διάτρθςθ:1 

Κάκε γάντι κα διατίκεται με το ςιμα καταςκευαςτι, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα CE, εικονόςθμα ςφμφωνα με 

ΕΝ 388. 

Ροςότθτα - Μζγεκοσ 9: 100 ηεφγθ, και 10: 160 ηεφγθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 420. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18141000-9 

Άρκρο 6 γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ. 





 
 
  

[35] 
 

Γάντια ελαςτικά μίασ χριςθσ, χρθςιμοποιοφνται από τουσ εργαηομζνουσ για τθν προςταςία των χεριϊν 

τουσ από χθμικοφσ, και βιολογικοφσ κινδφνουσ πζντε (5) δακτφλων καταςκευαςμζνα από νιτρίλιο με 

ανάγλυφο ςτο τελείωμα των δακτφλων για καλφτερο κράτθμα. 

Μζγεκοσ 8, 9, 10 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 420 ςυςκευαςμζνα ανά 100. 

Θα διατίκενται με το ςιμα καταςκευαςτι, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα CE, εικονόςθμα ςφμφωνα με ΕΝ 374 

CAT III & EN388. 

Μεγζκθ: M, L, XL. 

Ροςότθτα: 800 ηεφγθ, μεγζκθ Μ:200, L400, XL:200 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18424300-0 

 

Άρκρο 7 Γάντια από PVC 

Θα προςφζρουν προςταςία από χθμικοφσ, μθχανικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ. 

Μικοσ περίπου 35 cm, πάχοσ 1 mm. 

Υλικό καταςκευισ PVC με εςωτερικι επζνδυςθ ανκιδρωτικό υλικό. 

Αντοχι ςε τριβι:4, Αντοχι ςε κόψιμο:1, Αντοχι ςτθ διάςχιςθ:2, Αντοχι ςτθ διάτρθςθ:1 

Κάκε γάντι κα διατίκεται με το ςιμα καταςκευαςτι, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα CE, εικονόςθμα ςφμφωνα με 

CATIII, ΕΝ 388 (4121), ΕΝ374(AKL). 

Ρρότυπα  ΕΝ 388,420,374. 

Σιμανςθ CE, Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ (όχι παλαιότερο του 2018), εικονόςθμο 

προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ, εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ 

κινδφνουσ. 

Ροςότθτα: 170 ηεφγθ, μεγζκθ Μ:40, L40, XL:90 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18424000-9 

 

Άρκρο 8 Χιλτρόμαςκα προςταςίασ αναπνοισ 
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Ψιλτρόμαςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ από τθ ςκόνθ με διπλό ιμάντα προςαρμογισ, καλφπτει μφτθ 

ςτόμα και πθγοφνι. 

Θα φζρει βαλβίδα εκπνοισ κακϊσ και ςτρϊμα ενεργοφ άνκρακα ςτο ςϊμα τθσ για κατακράτθςθ οςμϊν 

και όξινων αερίων. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ149. 

Θα φζρει ςιμανςθ CE, FFP1, καταςκευαςτι, κωδικό προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ και κωδικό του 

εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ. 

Ροςότθτα: 690 τεμάχια. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρκρο 9 Μάςκα θμίςεωσ προςϊπου.  

Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι. 

Θα είναι μάςκα διπλοφ φίλτρου. 

Θα ςυνοδεφεται από ςετ κατάλλθλων φίλτρων τφπου Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχουν 

προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ και ςωματίδια. 

Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141 για φίλτρα  

Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: CE, Καταςκευαςτισ, 

Κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ), Κωδικόσ Εργαςτθρίου 

Ριςτοποίθςθσ, ςτα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο). 

Ροςότθτα: 10 τεμάχια. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 35814000-3 

 

Άρκρο 10 καπζλο 

Καπζλο υφαςμάτινο τφπου τηόκεϊ χρϊματοσ μπλε, ρυκμιηόμενο ωσ προσ τθ διάμετρο του κεφαλιοφ (40 

ζωσ 60 εκ. τουλάχιςτον) με ςκιάδιο ςτο εμπρόσ μζροσ. 

Στο μζτωπο κα φζρει κζντθμα με τα ακόλουκα «Διμοσ Καρπενθςίου – 2019». 

Ροςότθτα: 80 τεμάχια. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 

CPV: 18441000-2 

 

Άρκρο 11  Μποτάκια αςφαλείασ 
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Ρροδιαγραφζσ υποδθμάτων αςφαλείασ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 20345:2011. 

Θ προδιαγραφι καλφπτει υποδιματα που φζρουν προςτατευτικά ςτοιχεία, με ςτόχο τθν προςταςία του 

χριςτθ από βλάβεσ, που μποροφν να προκλθκοφν από ατυχιματα κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ του. 

Τα υποδιματα πρζπει να είναι τφπου S3+CI (με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων ανκεκτικό ςε κροφςθ 

200j, ανκεκτικά ςε πίεςθ 15kN, ςκίςιμο, διάτρθςθ (), τράβθγμα, εκδορζσ, κάμψθ, υδρογονάνκρακεσ (FO), 

ολίςκθςθ, με κλειςτι φτζρνα, αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ (αντίςταςθ >0,1Mohm και <1.000 Mohm(A)), 

απορρόφθςθ ενζργειασ (E) ςτθν περιοχι τθσ φτζρνασ τουλάχιςτον 20J, προςταςία διαπζραςθσ και 

απορρόφθςθσ φδατοσ ςτο άνω μζροσ (>90λεπτά ςτθ δοκιμι EN ISO 20347 - WRU) και μόνωςθ κατά του 

ψφχουσ ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον -20ºC) με εργονομικά χαρακτθριςτικά. 

Ρρζπει να είναι τφπου Β θμιάρβυλο μζχρι το φψουσ του αςτράγαλου. 

Ρρζπει να είναι διακζςιμα ςε μεγζκθ 38-47. 

Σιμανςθ : Κάκε ηεφγοσ υποδθμάτων αςφαλείασ πρζπει να ζχει ευκρινι ςιμανςθ πάνω ςτθν γλϊςςα 

ανεξίτθλθσ καταςκευισ θ οποία κα μνθμονεφει τα εξισ : 

Α. Μζγεκοσ 

Β. ςιμα ταυτοποίθςθσ του καταςκευαςτι (CE)  

Γ. Θμερομθνία καταςκευισ (μινασ και ζτοσ). 

Δ Ωϊρα του καταςκευαςτι 

Ε. Αρικμό του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου 

Στ. Σφμβολο που να αναφζρει τον βακμό προςταςίασ 

Η. Κρατικό εργαςτιριο (κωδικόσ) που ζχει πιςτοποιιςει το προϊόν  

Υλικό καταςκευισ 

Το δζρμα καταςκευισ του υποδιματοσ να είναι μθ αποψιλωμζνο (full grain) δζρμα.  

Θ ςόλα να είναι καταςκευαςμζνθ από πολυουρεκάνθ, χυτι, διπλισ επίςτρωςθσ, δυο πυκνοτιτων, μιασ 

μαλακισ εςωτερικά για απορρόφθςθ κραδαςμϊν και μιασ ςκλθρισ εξωτερικά για αντοχι ςε 

υδρογονάνκρακεσ.  

Ανκεκτικι ςτθν διάτρθςθ. 

Στθν περιοχι του αςτραγάλου να υπάρχει κατάλλθλο μαξιλάρι καταςκευαςμζνο από  αφρϊδεσ υλικό. 

Θ ςφςφιξθ του υποδιματοσ ςτο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Θ γλϊςςα του υποδιματοσ να φζρει αφρϊδθ επζνδυςθ εςωτερικά για μεγαλφτερθ άνεςθ ενϊ εξωτερικά 

ςτο εμπρόσ μζροσ κα φζρει κυλάκιο, μζςα από το οποίο κα περνάνε τα κορδόνια του παπουτςιοφ 

πετυχαίνοντασ μεγαλφτερθ ςτακερότθτα.  

Ρρζπει να ζχουν αντιβακτθριδιακι προςταςία. 

Το πζλμα του υποδιματοσ να είναι αντιολιςκθτικό. 
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Ράτοσ: ανατομικόσ πάτοσ  

Τα υποδιματα να είναι αντιςτατικά, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφν τισ θλεκτροςτατικζσ φορτίςεισ 

διοχετεφοντασ τα θλεκτροςτατικά φορτία, απομακρφνοντασ ζτςι τον κίνδυνο ανάφλεξθσ με ςπινκιρα. 

Συςκευαςία : κάκε ηεφγοσ υποδιματοσ να παραδίδεται ςε ανεξάρτθτο κουτί. 

Τα μεγζκθ κα οριςτοφν μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία και μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Ροςότθτα: 84 ηεφγθ. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18830000-6 

 

Άρκρο 12 γαλότςεσ αςφαλείασ 

Οι γαλότςεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από PVC με βαμβακερι φόδρα εςωτερικά, κα καλφπτουν τθν 

περιοχι τθσ κνιμθσ και κα φτάνουν ωσ το γόνατο. 

Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το εκνικό πρότυπο ΕΝ 345 S5 και κα ζχουν ενιςχυμζνθ ανάγλυφθ 

ςόλα με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ, απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν φτζρνα και αντίςταςθ ςτθν 

διάτρθςθ με προςτατευτικό δακτφλων και πζλματοσ. 

Το εςωτερικό τθσ γαλότςασ κα φζρει φόδρα. 

Ωρϊμα : κίτρινο 

Ρρότυπα: ΕΝ344,345 S5 

Θα φζρει ςιμανςθ CE, καταςκευαςτι, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ  καταςκευισ, μζγεκοσ, ςφμβολο  S5, 

προςταςία  δακτφλων, απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα, υδατοπερατότθτα, απορρόφθςθ 

νεροφ, προςταςία τθσ ςόλασ από διάτρθςθ, αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ, κωδικό προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ 

και κωδικό του εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ. 

Τα μεγζκθ κα οριςτοφν μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία και μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Ροςότθτα: 32 ηεφγθ. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντασ θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18830000-6 
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Άρκρο 13 Γάντια μονωτικά. 

Ρεδίο εφαρμογισ. Εργαςίεσ Θλεκτρολόγων ςε χαμθλι τάςθ. 

Ωαρακτθριςτικά: Μικοσ 30-40cm ζωσ +5%.  

Καταςκευι από ςυνκετικό υλικό ι φυςικό καουτςοφκ χωρίσ ραφζσ. 

Ρρότυπο ΕΝ 60903 

Σιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, Κωδικόσ Ρροϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, 00 (Ρροςταςία μζχρι 5000V), RC 

(αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι, αντοχι ςε όηον, οξζα, πετρελαιοειδι, ψφχοσ), Κωδικόσ εργαςτθρίου 

πιςτοποίθςθσ, ζτοσ και μινασ καταςκευισ, ςιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC). 

Ροςότθτα: 20 ηεφγθ, μεγζκθ μετά από ςυννενόθςθ με τθν υπθρεςία. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18424000-7 - CB06-9 

 

Άρκρο 14 Κράνθ γενικισ χριςεωσ : 

Εξωτερικό κζλυφόσ από ςυνκετικό υλικό. 

Ρροτιμότερο είναι οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ. Θ ρφκμιςθ 

του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ για να ρυκμίηεται αφοφ φορεκεί, ςτον ιμάντα 

του προςϊπου κα υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα. Θα φζρουν οπζσ αεριςμοφ που κα 

διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα.  

Ρρότυπα: ΕΝ 397 

Σιμανςθ: CE , καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ (όχι παλαιότερο του 2018), 440 vac  

(προςταςία  από  θλεκτρικό ρεφμα). 

Θα φζρει αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ του και ςυντιρθςθ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Ωρϊμα: κίτρινο. 

Ροςότθτα: 35 τεμάχια. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18444110-7 
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Άρκρο 15  Νιτςεράδα αδιάβροχθ 

Σακάκι αδιάβροχο υψθλισ διακριτικότθτασ από 100% polyester PVC. 

Το ςακάκι φζρει δφο εξωτερικζσ τςζπεσ με καπάκι και κλείςιμο με βζλκρο, ενςωματωμζνθ κουκοφλα με 

κορδόνι που κρφβεται ςτο γιακά, ελαςτικι μανςζτα ςτο τελείωμα των μανικιϊν, κλείςιμο εμπρόσ με 

φερμουάρ καλυμμζνο από διπλι πατιλζτα με πλαςτικά κουμπιά, οι ραφζσ υλοποιοφνται με υψίςυχνθ 

κερμοςυγκόλλθςθ, χρϊμα κίτρινο, κα φζρει ςιμανςθ CE, κα ικανοποιεί τα ΕΝ343 κλάςθ 3:1, ΕΝ ISO 

20471q2013 κλάςθ 3:2.. 

Το παντελόνι κα είναι φαρδιάσ γραμμισ με λάςτιχο ςτθ μζςθ, κα φζρει πλαςτικά κουμπιά ςτα μπατηάκια, 

ανακλαςτικζσ ταινίεσ, οι ραφζσ κα υλοποιοφνται με υψίςυχνθ κερμοςυγκόλθςθ, χρϊμα κίτρινο, κα φζρει 

ςιμανςθ CE, κα ικανοποιεί τα ΕΝ343, ΕΝ340. 

Επίπεδα αντοχϊν: αδιαβροχοποίθςθ 3, διαπνοι 3. 

Τα μεγζκθ κα οριςτοφν μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία και ωσ τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Ροςότθτα: 70 τεμάχια, ςακάκι – παντελόνι. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Θα φζρει ςτθν πλάτθ ευμεγζκεσ λογότυπο με τθν επιγραφι ''Διμοσ Καρπενθςίου'' ςε μακζτα που κα 

δοκεί από τθν υπθρεςία. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρκρο 16 Αςπίδιο προςϊπου 

Αςπίδιο προςταςίασ για κλαδζµατα µε χριςθ βενηινοπρίονου.  

Το αςπίδιο κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 166 ωσ εξισ:  

Ο βακµόσ κλίµακασ κα είναι 2 − 1.2.  

Θ οπτικι κλάςθ κα είναι, το πολφ, 2.  

Θ μθχανικι αντοχι κα είναι επιπζδου κροφςθσ µζςθσ ενζργειασ (ςφµβολο Β).  

Θα ζχει προςταςία ζναντι τριβισ (ςφµβολο Κ) και προςταςίασ ζναντι κάµβωςθσ (ςφµβολο Ν).  

Ωαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, µε μεταλλικό πλζγµα. Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό 

ςτιριγµα.  

Σιµανςθ ςτο ςτιριγµα : CE, Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ (όχι παλαιότερο από το 2018), F Μθχανικι 

αντοχι  

 Στον οπτικό δίςκο: α) 1 Οπτικι κλάςθ β) F Μθχανικι αντοχι 

Ροςότθτα: 10 τεμάχια. 
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Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Τθσ προςφοράσ κα επιςυνάπτονται, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 για τον 

προμθκευτι του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE το οποίο κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο ελζγχου, κακϊσ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. 

CPV: 18444000-3. 

 

Άρκρο 17 Σαινία ιμανςθσ. 

Ταινία ςιμανςθσ από πολυαικυλζνιο, με διαγϊνιεσ λωρίδεσ χρϊματοσ λευκοφ-κόκκινου ςε χάρτινθ 

ςυςκευαςία για εφκολο ξετφλιγμα και κόψιμο. 

Ρλάτοσ ταινίασ τουλάχιςτον 70mm, πάχοσ υλικοφ τουλάχιςτον 50μm. 

Μικοσ ρολοφ: 200 μζτρα. 

Ροςότθτα: 110 ρολά. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

CPV: 34922100-7 

 

Άρκρο 18 Κϊνοι ιμανςθσ 

Κϊνοσ ςιμανςθσ Ε (πλαςτικόσ) από πολυαικυλζνιο φψουσ ζωσ 75 εκ. και βαριά ελαςτικι βάςθ και 

ανακλαςτικι ταινία πλάτουσ τουλάχιςτον 25 εκ. βάρουσ 3 ζωσ 3,5 κιλά ζκαςτοσ. 

Ροςότθτα: 30 τεμάχια. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

CPV: 34922100-7 

 

Άρκρο 19 Επιγονατίδεσ. 

Επιγονατίδεσ από ςυνδυαςμό καουτςοφκ/τηελ εξωτερικισ εφαρμογισ με ελαςτικό ιμάντα περίδεςθσ. 

Ροςότθτα: 10 ηεφγθ. 

Ωρόνοσ παράδοςθσ: ςαράντα θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

CPV: 35113400-3 

 

Άρκρο 20 – Δείγματα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχου κα πρζπει ζωσ τθν προθγοφμενθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν να προςκομίςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ από τθ διεκδίκθςθ του 

αντιςτοίχου είδουσ, ςτθν υπθρεςία δείγματα εισ διπλοφν για τα είδθ για τα οποία κα κατακζςουν 

προςφορά. 

Μεγζκθ δειγμάτων: 44 για το μποτάκι αςφαλείασ, 10 ι XL για τα γάντια, XL για τθ νιτςεράδα.  

Θ αξία των δειγμάτων βαρφνει τουσ προμθκευτζσ. 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται ςτθν 

παροφςα δεν γίνονται δεκτά.  

Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται με ευκφνθ του ςυμμετζχοντα προμθκευτι μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ. 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 18/01/2019   

 ΕΛΕΓΩΘΘΚΕ ΘΕΫΘΘΘΚΕ 





 
 
  

[42] 
 

   

Ο ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ 
Ο ΑΝΑΡΛΘΫΫΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ  
ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΜΡΟΥΑΣ 
 
 
 
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ ΚΑΑΜΡΕΛΑΣ 
 
 
 
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

       ΜΑΙΑ 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ 
 
 
 
         ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

 
Ο ΤΕΩΝΙΚΟΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 
 
 
 
  ΘΕΟΔΫΟΣ ΜΡΑΚΑΣ 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ 

A/A ΑΘΟ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤ

Α 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ 

ΚΫΔΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ/ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΨΡΑ ΑΝΑ 

ΚΫΔΙΚΟ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣ-

ΜΟΥ 

ΚΫΔΙΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 
άρκρο 

3 
ανακλαςτικά γιλζκα 200,00 

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 3,50 350,00 434,00 20,6063,003 

60 ΤΕΜΑΩΙΟ 3,50 210,00 260,40 25,6063,003 

40 ΤΕΜΑΩΙΟ 3,50 140,00 173,60 30,6063,003 

2 
άρκρο 

4 

γάντια γενικισ χριςθσ CE EN 

388,420, 3133 δερματοπάνινα 
600,00 

90 ΗΕΥΓΟΣ 2,20 198,00 245,52 20,6063,003 

250 ΗΕΥΓΟΣ 2,20 550,00 682,00 25,6063,003 

250 ΗΕΥΓΟΣ 2,20 550,00 682,00 30,6063,003 

10 ΗΕΥΓΟΣ 2,20 22,00 27,28 35,6063,003 

3 άρκρο γάντια από φφαςμα και 260,00 35 ΗΕΥΓΟΣ 4,00 140,00 173,60 15,6063,003 

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  

ΔΘΜΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΘΡΕΙΪΝ 

ΣΜΘΜΑ ΜΘΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ: 3/2019 

Θζμα:  Ρρομικεια ειδϊν προςταςίασ 

 για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων του 

Διμου. 

 Προχπολογιςμόσ: 23.054,70€ 

 Ψριςθ: 2019 
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5 νιτρίλιο CE EN 388,420 4221 25 ΗΕΥΓΟΣ 4,00 100,00 124,00 20,6063,003 

85 ΗΕΥΓΟΣ 4,00 340,00 421,60 25,6063,003 

100 ΗΕΥΓΟΣ 4,00 400,00 496,00 30,6063,003 

15 ΗΕΥΓΟΣ 4,00 60,00 74,40 35,6063,003 

4 
άρκρο 

6 

γάντια ελαςτικά μίασ χριςθσ 

CE EN 374,388 

 

 

800,00 

300 ΗΕΥΓΟΣ 0,40 120,00 148,80 10,6063,003 

500 ΗΕΥΓΟΣ 0,40 200,00 248,00 15,6063,003 

5 
άρκρο 

7 

γάντια από PVC CAT III, 

EN388(4121) EN374(AKL) 

 

 

 

170,00 

25 ΗΕΥΓΟΣ 4,30 107,50 133,30 20,6063,003 

80 ΗΕΥΓΟΣ 4,30 344,00 426,56 25,6063,003 

60 ΗΕΥΓΟΣ 4,30 258,00 319,92 30,6063,003 

5 ΗΕΥΓΟΣ 4,30 21,50 26,66 35,6063,003 

6 
άρκρο 

8 

φιλτρόμαςκα προςταςίασ 

αναπνοισ EN 149 FFP1 
690,00 

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,80 280,00 347,20 15,6063,003 

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,80 280,00 347,20 20,6063,003 

200 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,80 560,00 694,40 25,6063,003 

250 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,80 700,00 868,00 30,6063,003 

40 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,80 112,00 138,88 35,6063,003 

7 
άρκρο 

9 

μάςκα θμίςεωσ προςϊπου 

ΕΝ140 & 141 
10,00 10 ΤΕΜΑΩΙΟ 40,00 400,00 496,00 25,6063,003 

8 
άρκρο 

10 
καπζλα 80,00 

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,30 46,00 57,04 20,6063,003 

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,30 46,00 57,04 25,6063,003 

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,30 46,00 57,04 30,6063,003 

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 2,30 46,00 57,04 35,6063,003 

9 
άρκρο 

11 
μποτάκια  αςφαλείασ S3+CI  84,00 

5 ΗΕΥΓΟΣ 64,00 320,00 396,80 15,6063,003 

20 ΗΕΥΓΟΣ 64,00 1.280,00 1.587,20 20,6063,003 

27 ΗΕΥΓΟΣ 64,00 1.728,00 2.142,72 25,6063,003 

30 ΗΕΥΓΟΣ 64,00 1.920,00 2.380,80 30,6063,003 

2 ΗΕΥΓΟΣ 64,00 128,00 158,72 35,6063,003 

10 
άρκρο 

12 
γαλότςεσ αςφαλείασ  32,00 

10 ΗΕΥΓΟΣ 16,50 165,00 204,60 20,6063,003 

10 ΗΕΥΓΟΣ 16,50 165,00 204,60 25,6063,003 

10 ΗΕΥΓΟΣ 16,50 165,00 204,60 30,6063,003 

2 ΗΕΥΓΟΣ 16,50 33,00 40,92 35,6063,003 

11 
άρκρο 

13 
γάντια μονωτικά ΕΝ 60903 20,00 20 ΗΕΥΓΟΣ 29,60 592,00 734,08 20,6063,003 

12 
άρκρο 

14 
κράνθ γενικισ χριςθσ 35,00 

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 6,50 65,00 80,60 20,6063,003 

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 6,50 65,00 80,60 25,6063,003 

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 6,50 65,00 80,60 30,6063,003 
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5 ΤΕΜΑΩΙΟ 6,50 32,50 40,30 35,6063,003 

13 
άρκρο 

15 

νιτςεράδα αδιάβροχθ ςακάκι - 

παντελόνι 
70,00 

15 ΣΕΤ 55,00 825,00 1.023,00 15,6063,003 

30 ΣΕΤ 55,00 1.650,00 2.046,00 20,6063,003 

10 ΣΕΤ 55,00 550,00 682,00 25,6063,003 

13 ΣΕΤ 55,00 715,00 886,60 30,6063,003 

2 ΣΕΤ 55,00 110,00 136,40 35,6063,003 

14 
άρκρο 

16 
αςπίδιο προςϊπου 15,00 15 ΤΕΜΑΩΙΟ 27,00 405,00 502,20 35,6063,003 

15 
άρκρο 

17 
ταινία ςιμανςθσ 110,00 

80 ΤΕΜΑΩΙΟ 3,00 240,00 297,60 25,6063,003 

30 ΤΕΜΑΩΙΟ 3,00 90,00 111,60 70,6063 

16 
άρκρο 

18 
κϊνοι ςιμανςθσ 30,00 

15 ΤΕΜΑΩΙΟ 13,80 207,00 256,68 25,6063,003 

15 ΤΕΜΑΩΙΟ 14,00 210,00 260,40 70,6063 

17 
άρκρο 

19 
επιγονατίδεσ  10,00 10 ΗΕΥΓΟΣ 24,00 240,00 297,60 25,6063,003 

     
ΣΥΝΟΛΟ 18.592,50 

  

     
ΨΡΑ 23% 4.462,20 

  

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.054,70 

  

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 18/01/2019   

 ΕΛΕΓΩΘΘΚΕ ΘΕΫΘΘΘΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ 

Ο ΑΝΑΡΛΘΫΫΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 

ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΜΡΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ ΚΑΑΜΡΕΛΑΣ 

 

 

 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

       ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ 

 

 

 

         ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

 

 
  

 

 

 

 

 





 
 
  

[45] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΪΕΪΝ 

Άρκρο 1ο  Αντικείμενο 

Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια μζςων προςταςίασ για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων του 

Διμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των: 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Ψ.Ρ.Α.» (ΨΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  

ΔΘΜΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΘΡΕΙΪΝ 

ΣΜΘΜΑ ΜΘΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ: 3/2019 

Θζμα:  Ρρομικεια ειδϊν προςταςίασ για 

τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων του Διμου. 

 Προχπολογιςμόσ: 23.054,70€ 

 Ψριςθ: 2019 
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 Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΨΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΨΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

 Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΨΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

 Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/ Α) 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα 

τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

 Το  άρκρο 18 Ν.4469/17(Ψ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ψ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Ζγκριςθ «Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν  

 Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

 Τθν  αρικμ.2646/2017   απόφαςθ Δθμάρχου  περί του οριςμοφ Αντιδθμάρχων  μεταβίβαςθσ  ςε  

αυτοφσ ςυγκεκριμζνων  αρμοδιοτιτων  και εξουςιοδότθςθσ  υπογραφϊν  εγγράφων. 

 Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & μζςα 

προλθπτικισ ιατρικισ, 

 Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμόν 53361/2-10-2006 κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ & μζτρα προλθπτικισ 

ιατρικισ, 

 Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 53361/2.10.2006 κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και μζτρα 

προλθπτικισ ιατρικισ 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προχπολογιςμόσ – χρθματοδότθςθ 

Θ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτα 23.054,70€ ΕΥΫ, κα βαρφνει τισ υπό κωδικό ΚΑ 

10.6063.003 (148,80€), 15.6063.003 (2.188,60€), 20.6063.003 (5.993,54€), 25.6063.003 (6.999,80€), 

30.6063.003 (6.149,16€), 35.6063.003 (1.202,80€), 70.6063 (372,00€) πιςτϊςεισ του οικονομικοφ ζτουσ 

2019 του Διμου. 

 

Άρκρο 4ο  Σόποσ εκτζλεςθσ χρόνοσ παράδοςθσ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=854&item_id=7602
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Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν όπωσ προβλζπεται ανά άρκρο ςτθν ειδικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων. 

Ϋσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται θ αποκικθ του Διμου. 

Άρκρο 5ο  ανακιρυξθ αναδόχου. 

Ανακθρφςςεται ζνασ ανάδοχοσ ανά υπό προμικεια είδοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  φμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο όχι μεγαλφτερο των είκοςι θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ από τθν υπθρεςία, προσ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του Διμου για το Διμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Χόροι-τζλθ 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 

τθσ ανάκεςθσ. 

Ο ΨΡΑ βαραίνει το Διμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Παραλαβι. 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 221. 

(άρκρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν περίπτ. 44 του άρκρου 22 του Ν. 

4441/16. 

 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 18/01/2019   

 ΕΛΕΓΩΘΘΚΕ ΘΕΫΘΘΘΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ 

Ο ΑΝΑΡΛΘΫΫΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 

ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΜΡΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ ΚΑΑΜΡΕΛΑΣ 

 

 

 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

       ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ 

 

 

 

         ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 

 

 
  

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ « Γϋ» 

ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ  

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΪΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

 Στ…………….. ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο  Διμοσ,  

ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτθν ……………………………………….με Α.Ψ.Μ. ……………………και 

Δ.Ο.Υ……………………………, και εκπροςωπείται νόμιμα από………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. 

........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), 

Τ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Ψ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται 

νόμιμα από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό 

του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο 

«.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν 

προμικεια …………………………………………. (Διακιρυξθ ………), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 

………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν 

ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ-ΠΟΟΣΘΣΑ-ΣΙΜΘ 

Ϋσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ……………………………………… για τισ ανάγκεσ 

των οργανικϊν μονάδων τθσ ………………………………………..ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί 

(ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΟΠΟ, ΨΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 είδθ, κα παραδοκοφν ςτο κτίριο του : 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 
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 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι τισ ………………….. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου και 

μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του ……………………………, με υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει 

άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - ……………. θμερϊν, τα 

αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω 

ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτα γραφεία ι ςτθν αποκικθ 

κάκε Υπθρεςίασ. 

Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ 

από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ …………………………………………………….. 

Θ λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο 

από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο Τμιμα ……………………………… ςτον ….  

όροφο του κτιρίου όπου ςτεγάηονται οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ (………………………). 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων 

εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 

χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΪΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν 

πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 

«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 





 
 
  

[50] 
 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 

του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται 

κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί  

τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

.Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ . 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 201.., και 

ςυγκεκριμζνα υπάρχει θ με αρικμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν 

προμικεια φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ, γραφικι φλθσ και αναλωςίμων ειδϊν με α/α καταχϊριςθσ ςτο 

βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον 

Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΠΟΨΡΕΪΕΙ ΑΝΑΔΟΨΟΤ 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ 

υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων 

αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον 

τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, 

που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο 

του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ 

Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 

διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί 

με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α' του 

Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΨΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 

Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για 

ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΨΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
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Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και μζχρι τθν 

παράδοςθ του ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο 

μζχρι ……/……../201... 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΨΟΤ Ϊ ΕΚΠΣΪΣΟΤ – ΚΤΡΪΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΧΟΡΪΝ – ΕΧΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ 

των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ 

που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό ……………… αρμόδια δικαςτιρια. 

Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα 

καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται 

μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ 

…………………….του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΩΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Θ ΑΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΘΜΑΩΟΣ                                                       Ο   ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 
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                         ΚΟΝΙΑΒΙΤΘ  ΕΥΔΟΞΙΑ                                                                         ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Δϋ»  

ΕΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ   ΠΡΟΧΟΡΑ 

A/A ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

  ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΑΝΑ ΚΪΔΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

ΣΙΜΘ 

 ΣΕΜΑΨΙΟ 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

1 άρκρο 3 ανακλαςτικά γιλζκα 200,00 

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

60 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

40 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

2 άρκρο 4 

γάντια γενικισ χριςθσ  

CE EN 388,420, 3133 

δερματοπάνινα 

600,00 

90 ΗΕΥΓΟΣ 
  

250 ΗΕΥΓΟΣ 
  

250 ΗΕΥΓΟΣ 
  

10 ΗΕΥΓΟΣ 
  

3 άρκρο 5 

γάντια από φφαςμα 

 και νιτρίλιο CE EN  

388,420 4221 

260,00 

35 ΗΕΥΓΟΣ 
  

25 ΗΕΥΓΟΣ 
  

85 ΗΕΥΓΟΣ 
  

100 ΗΕΥΓΟΣ 
  

15 ΗΕΥΓΟΣ 
  

4 άρκρο 6 

 

γάντια ελαςτικά μίασ  

χριςθσ CE EN 374,388 

800,00 

300 ΗΕΥΓΟΣ 
  

500 ΗΕΥΓΟΣ 
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5 άρκρο 7 

γάντια από PVC CAT III, 

EN388(4121)  

EN374(AKL) 

170,00 

25 ΗΕΥΓΟΣ 
  

80 ΗΕΥΓΟΣ 
  

60 ΗΕΥΓΟΣ 
  

5 ΗΕΥΓΟΣ 
  

6 άρκρο 8 
φιλτρόμαςκα προςταςίασ 

αναπνοισ EN 149 FFP1 
690,00 

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

100 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

200 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

250 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

40 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

7 άρκρο 9 
μάςκα θμίςεωσ  

προςϊπου ΕΝ140 & 141 
10,00 10 ΤΕΜΑΩΙΟ 

  

8 άρκρο 10 καπζλα 80,00 

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

20 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

9 άρκρο 11 μποτάκια  αςφαλείασ S3+CI 84,00 

5 ΗΕΥΓΟΣ 
  

20 ΗΕΥΓΟΣ 
  

27 ΗΕΥΓΟΣ 
  

30 ΗΕΥΓΟΣ 
  

2 ΗΕΥΓΟΣ 
  

10 άρκρο 12 γαλότςεσ αςφαλείασ 32,00 

10 ΗΕΥΓΟΣ 
  

10 ΗΕΥΓΟΣ 
  

10 ΗΕΥΓΟΣ 
  

2 ΗΕΥΓΟΣ 
  

11 άρκρο 13 γάντια μονωτικά ΕΝ 60903 20,00 20 ΗΕΥΓΟΣ 
  

12 άρκρο 14 κράνθ γενικισ χριςθσ 35,00 

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

10 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

5 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

13 άρκρο 15 
νιτςεράδα αδιάβροχθ ςακάκι - 

παντελόνι 

 

 

 

15 ΣΕΤ 
  

30 ΣΕΤ 
  

10 ΣΕΤ 
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70,00 

 

 

 

13 ΣΕΤ 
  

2 ΣΕΤ 
  

 

14 

 

 

άρκρο 16 
Αςπίδιο 

 προςϊπου 
15,00 15 ΤΕΜΑΩΙΟ 

  

15 άρκρο 17 

 

ταινία ςιμανςθσ 

 

110,00 

80 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

30 ΤΕΜΑΩΙΟ 
  

16 άρκρο 18 κϊνοι ςιμανςθσ 30,00 
15 ΤΕΜΑΩΙΟ 

  
15 ΤΕΜΑΩΙΟ 

  
17 άρκρο 19 επιγονατίδεσ 10,00 10 ΗΕΥΓΟΣ 

  

 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΧΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 

 

                                 Ο ΡΟΣΨΕΫΝ  

 

                                   

                                                                                                               ΥΡΟΓΑΨΘ / ΣΨΑΓΙΔΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Εϋ» 

ΕΝΣΤΠΟ  ΣΕΤΔ 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΪΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6137] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΥΔΑΣ 6 – ΚΑΡΕΝΘΣΙ Τ.Κ 36100 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τομαρά Σωτθρία ] 

- Τθλζφωνο: *2237350030] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.karpenissi.gr/] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): *……+ 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΫΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ » 
 CPV : 35113440-5 , 18141000-9, 18424300-0, 18424000-9, 35814000-3, 18441000-2, 18830000-

mailto:s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr
http://www.karpenissi.gr/
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6,18424000-7, 18444110-7, 18221000-4, 18444000-3, 34922100-7, 35113400-3 
 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 19REQ004427857 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία 

ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 





 
 
  

[58] 
 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 

μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται 

θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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αναφζρετε:   

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

[   ] 
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επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 

τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 

ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΧΟΡΕΪΝvii 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 

και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 

και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 
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1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα 

και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ 

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;xxiii 

ΧΟΡΟΙ 

 

ΕΙΧΟΡΕ ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ 

ΑΧΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 

των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμακαι επιβολισ προςτίμων  

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, Απάντθςθ: 
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ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 
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Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 

τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 

από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 

οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 

ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 

ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 

του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 

του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 

αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

*….................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 

κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 

για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο 

τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 

τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του  οικονομικοφ φορζα, 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 
οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν 
τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι 
υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8  

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 

 τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 

τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 

Μζρουσ ΙV: 
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Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων  

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα  

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

 θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

 θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 

αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
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ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που 

καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 

απαιτοφνται είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 

*…................................…+ 
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αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε 

τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσxxxvi 

που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 

τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

 κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
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οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 

τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο 

τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα 

μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα 

ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα 

ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχωνxlii όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 
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τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα 

ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του 

οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα 

εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα 

ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 

δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των 

προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 

χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 

βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................] 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ  

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+ 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 

για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με 

τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 

κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει 

τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+xlvi 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
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α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΧΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΨΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΨΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο 
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxx Ρρβλ άρκρο 48. 
xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 
ΨΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
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xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 




