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από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10809/21.4.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης,
Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 112/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (Α.Μ. 10/2017)

(από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνώστου)
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 17ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.11306/2017 έγγραφο του διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, κ. Γουρλή, σχετικά με την έγκριση μελέτης,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
(Α.Μ. 10/2017), το οποίο έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147)



Του άρθρου 21 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 247)



Της παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ Α΄ 87).



Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114).
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την:

1.)

Έγκριση της μελέτης για την ανωτέρω προμήθεια, τον
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2.)

Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ] του ν. 4412/2016 (αρ. 2 παρ.1 περιπτ. 30 του ν. 4412/2016) και
τον
3.)

Καθορισμό των όρων του διαγωνισμού σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη και τα παραρτήματα Ι

και ΙΙ αυτής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» με A.M. 10/2017
ανέρχεται στο ποσό των 54.996,48 ευρώ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους: KA
20.6063.0002: 5.000,00 € (ΑΑΥΣΥΜ 417/2017), ΚΑ 30.6063.0002: 20.000,00 € (ΑΑΥΣΥΜ 418/2017), ΚΑ
35.6063.0002: 15.000,00 € (ΑΑΥΣΥΜ 419/2017) και ΚΑ 35.6662.0006: 4.997,20 € (ΑΑΥΣΥΜ 420/2017). Οι
ανωτέρω πιστώσεις, συνολικού ποσού 44.997,20 €, αφορούν τον ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας, 9.999,28 ευρώ, θα βαρύνει
τους Κ.Α. για το έτος 2018 ως κάτωθι: 2.192,00€ τον Κ.Α. 20.6063.0002, 649,72€ τον Κ.Α. 30.6063.0002, και
7.157,56€ τον Κ.Α. 35.6063.0002
Η ψήφιση πίστωσης έγινε με την υπ. αριθ. 76/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ74ΩΡΥ-ΔΤΥ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει γίνει έγκριση δαπάνης με την 100/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 6ΤΥΝΩΡΥ-ΡΨΚ) για τα έτη 2017 και 2018.
Το παρόν κοινοποιείται στο Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών για να λάβει γνώση και να ορίσει τις
επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τα άρθρα
117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ] του Ν. 4412/2016 (αρ. 2 παρ.1 περιπτ. 30)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 10/2017 μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, για
την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού δαπάνης 54.996,48 €, με το Φ.Π.Α.
24%)
2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
3. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (Α.Μ.
10/2017), ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη, …/…/2017
Αρ. Πρωτ.……………

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
διακηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας:

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»Α.Μ. 10/2017
Προϋπολογισμού € 54.998,96 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) την υπ’ αριθ. …… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
δ) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ………… και
ε) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της
ανωτέρω προμήθειας/ εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηλιούπολης
Οδός: Σοφοκλή Βενιζέλου 112 - 114
Ταχ.Κωδ.: 163-10
Τηλ.: 210-9970000
Telefax: 210-9970097
e-mail: dh.texniki@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ilioupoli.gr
Πληροφορίες για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας και για τεχνικά θέματα: Ιωάννης Σ. Μπελιάς
Τηλ.: 210-9970180 / e-mail: g.belias@ilioupoli.gr
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας www.ilioupoli.gr του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός

Σοφοκλή Βενιζέλου 112 - 114, την

……………. …/…/2017, ώρα …:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τα email: g.belias@ilioupoli.gr ή …………………….....................
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της
προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες
ή στον ανάδοχο.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η με αρ. …. προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων
των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) η μελέτη 10/2017 με τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας – Δόμησης.
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων
των ανωτέρω
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών
– Αποθηκών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της δαπάνης αναπαραγωγής
τους και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα της σύμβασης από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.ilioupoli.gr που βρίσκονται αναρτημένα.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας», όπως περιγράφεται στην 10/2017 μελέτη και
τις τεχνικές προδιαγραφές της που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 54.998,96 Ευρώ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 44.354,00 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 10.644,96 Ευρώ
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς 20.6063.0002 (5.000,00 €),
30.6063.0002 (20.000,00 €), 35.6063.0002 (15.000,00 €) και 35.6662.0006 (5.000,00 €) του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 (υπ’ αριθ. ……….απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την
ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης). Το υπόλοιπο πόσο (9.998,96 €) θα βαρύνει τους αντίστοιχους
Κ.Α. για το έτος 2018.
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του
Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (Πρβλ. αρ. 200
παρ. 2 ν. 4412/2016). Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η …/…/2017, ημέρα
............... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η …:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολής.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής
4
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Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως με FAX, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του ………………………………………………………..…
[Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής].

για την: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ηλιούπολης
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την …/…/2017
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του
άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:
α΄) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής και
β΄) Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (του άρθρου 18 της παρούσας) ποσού 445,00 € (τετρακόσιων σαράντα
πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών) (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
καθορίζει το άρθρο 17 της παρούσας (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και εγγύηση που να

καλύπτει το

προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α.
αλλά επί του μέρους που αντιστοιχεί στα προς προμήθεια ειδή που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η
κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με την 10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο προσφέρων θα εσωκλείσει στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την οικονομική προσφορά του υπογεγραμμένη,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Τα υποδείγματα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση
(URL): μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας www.ilioupoli.gr του Δήμου.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της
προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους
λόγους αποκλεισμού τους.
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η
οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα
με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
(Πρβλ. παρ. 1, αρ. 103 του ν. 4412/2016) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται
στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών (Πρβλ. παρ. 2,
αρ. 103 του ν. 4412/2016) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105
και 106 του Ν. 4412/2016.
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου
14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών (Πρβλ. παρ. 4, αρ. 105 του ν. 4412/2016) από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης
οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται

οι παράγραφοι

1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
10

ΑΔΑ: ΩΖΣ3ΩΡΥ-ΞΑΞ

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η
ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής (Πρβλ. αρ. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της
παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του
άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν
ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό
ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα
νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
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γ. για την παράγραφο 7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
3. Δικαιολογητικά απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας άρθρου 14
δ. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 14 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών
για τον σκοπό αυτό (Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 και αρ. 80 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 18: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
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1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (Πρβλ. αρ. 221, παρ. 11α, Ν.4412/2016) (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. ………..
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
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Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία
υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα1, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.2, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile”
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών
υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')

1

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

2

Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr) και θα δημοσιευθεί στην ημερήσια
τοπική εφημερίδα Καθημερινή Αμαρυσία e-mail: info@amarysia.gr Τηλ: 210-8066507, 210-8066485 Fax: 2108052013. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.

Το συμφωνητικό

2.

Η παρούσα διακήρυξη

3.

Η τεχνική έκθεση

4.

Το τιμολόγιο μελέτης

5.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

6.

Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

7.

Το τιμολόγιο προσφοράς

8.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς
Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/….
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της
προμήθειας/υπηρεσίας.
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Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί μέχρι την …./…./….. στο ………………….
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την
υπ’ αριθ. ………………………………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης
Τμήμα: Μελετών – Κατασκευών
Προμήθεια: «Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας»
Α.Μ.: 10/2017
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κ.Α.: 20.6063.0002
30.6063.0002
35.6063.0002
35.6662.0006
Ποσού: 54.998,96 € (περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
Οικονομική Προσφορά - Μέτρα Ατομικής Προστασίας Εργαζόμενων

Α/Α
1
2
3
4
5

6
7

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

CPV

352

18141000-9

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΖΕΥΓΗ

130

18141000-13

ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΥ ΜΠΛΕ
ΚΕΝΤΗΜΕΝΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Ή
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΖΕΥΓΗ

ΖΕΥΓΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

3
50

18141000-13
18141000-13
18441000-2

91

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

9

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

4

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΓΡΑ

11

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΖΕΥΓΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

8

10

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

33735100-2
172
10

33733000-7
18142000-6

10
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

18142000-6
20
5
50

18142000-6
18142000-6

12

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

ΤΕΜΑΧΙΑ

13

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3

ΤΕΜΑΧΙΑ

14

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

225

35113440-5

15

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

18221000-4

25

35814000-3
35814000-3
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16

ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

35113400-3

17

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

35113410-6

18

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

11

35811100-3

19

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΖΕΥΓΗ

95

18816000-2

20

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΖΕΥΓΗ

4

18816000-2

21

ΖΕΥΓΗ

5

18221000-4

25

ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΥΠΟΥ "Ε"
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S3
ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΒΥΛΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ

26

ΩΤΟΒΙΣΜΑΤΑ

ΖΕΥΓΗ

50

18143000-3

27

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΖΕΥΓΗ

3

18143000-3

28

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 50 εκ.

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

34928460-0

29

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70 εκ.

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

34928460-0

30

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ
ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ - ΖΩΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

110

18221000-4

22
23
24

31

ΖΕΥΓΗ
ΖΕΥΓΗ
ΖΕΥΓΗ
ΖΕΥΓΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

18830000-6

312

18831000-3

312

35113400-3

14

18830000-6

5

18143000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

18143000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

18143000-3

34

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ
ΠΤΩΣΕΙΣ

5

35

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

18143000-3

36

Καραμπινερ (Carabiner)

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

18143000-3

32
33

ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

18444100-4

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ

…………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης
Τμήμα: Μελετών – Κατασκευών
Προμήθεια: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
Α.Μ.: 10/2017
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κ.Α.: 20.6063.0002
30.6063.0002
35.6063.0002
35.6662.0006
Ποσού: 54.998,96 € (περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
Μέτρα Ατομικής Προστασίας Εργαζόμενων
Περιγραφικό Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη
μελέτη και στην υπ’ αριθμό Κ. Υ.Α. 53361/11.10.06 (Φ.Ε.Κ. 1503 Β/11-10-2006) περί «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή συμπληρώθηκε από τις
Αποφάσεις ΤΤ.36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/30.07.07) και Οικ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28.05.08), προέλευσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάλογη σήμανση.
ΆΡΘΡΟ 1ο
Δερματοπάνινα γάντια
α)Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1-1,2mm.Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο
δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.
β)Πρότυπα ΕΝ 388,420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών
*2 (τριβή)
*1 (κοπή με λεπίδα)
*2 (διάσχιση)
*2 (διάτρηση)
Σήμανση:
*CE
*Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
*Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι και οι κωδικοί 2,1,2,2:
γ)Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,
εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα , οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 2ο
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
α)Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είμαι
πιο εύχρηστο.
β)Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,2.
*3 (τριβή)
*1 (κοπή με λεπίδα)
*2 (διάσχιση)
*2 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήμανση :
*CE
*Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
*Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2:
γ)Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή υγρό
περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 3ο
Γάντια μονωτικά για ηλεκτρολόγους
α)Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm.Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
β)Πρότυπο: ΕΝ 60903
Σήμανση:
*CE
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*Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
*00(Προστασία μέχρι 500V)
*RC(αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος.)
*Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
*Έτος και μήνας κατασκευής
*Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC):
γ)Πεδίο εφαρμογής . Εργασίες σε χαμηλή τάση.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 4ο
Γάντια πυρίμαχα
α) Περιγραφή: Προστατευτικά γάντια για πυροσβέστες με επιπλέον ενισχύσεις στον αντίχειρα και στον δείκτη του
χεριού. Αυξημένη μόνωση και προστασία από τα θερμικά φορτία και όλους τους κινδύνους που εκτίθεται ένας
πυροσβέστης.
Με ενίσχυση με υλικά τύπου Kevlar® ή / και Nomex®. Ενισχυμένη προστασία από το νερό. Ειδικά κατασκευασμένα
για πυροσβέστες. Με κρίκο ανάρτησης για την ζώνη. Με ειδική ταινία ανακλαστικού τύπου.
Η μανσέτα του γαντιού θα διαθέτει πλατύ άνοιγμα που να επιτρέπει στον πυροσβέστη να φορέσει τα γάντια πάνω από
τη στολή εργασίας χωρίς προβλήματα. Για την άριστη προσαρμογή τους, τα γάντια θα διαθέτουν ιμάντες
σταθεροποίησης από Velcro στην περιοχή του καρπού καθώς και στο κλείσιμο της μανσέτας.
β) Πρότυπα: EN388, EN407, EN659:2003 (+A1:2008)
Σήμανση:
*CE
* Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων.
* Εικονόσημο ενδυμασίας για πυροσβέστες.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 5ο
Κάπελα τζόκευ μπλε κεντημένα
α)Χαρακτηριστικά:
Καπέλα (τζόκευ) μπλε χρώματος από 100% βαμβακερό ύφασμα και θα φέρει γείσο για σκίαση. Να εφαρμόζει με ειδικό
Velcro στο πίσω μέρος του καπέλου. Στα παραδοτέα καπέλα θα ραφτεί το εκτυπωμένο λογότυπο της ομάδας
Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης του Δήμου Ηλιούπολης στο εμπρόσθιο μέρος και θα κεντηθεί η ονομασία
«ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» στο οπίσθιο μέρος.
β)Πεδίο χρήσης: στην δασοπροστασία.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 6ο
Γυαλιά τύπου (goggles) προστασίας από χημικούς κινδύνους
α)Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση,
με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογή στο κεφάλι και
οπές εμμέσου αερισμού.
β)Πρότυπα ΕΝ 166
Σήμανση:
*Στο πλαίσιο:
*CE
*Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής .
*Β Μηχανική αντοχή
*3Προστασία από υγρές χημικές ουσίες .
*4 προστασία από σκόνη
*Στον οπτικό δίσκο :
*1 Οπτική κλάση
*Β Μηχανική αντοχή
*Κ προστασία έναντι τριβής
*Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
*9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
γ)Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνη) ή και από μηχανικούς
κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 7ο
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
α)Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντί ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή
έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.
β)Πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 169
Σήμανση:
*Στους βραχίονες
*CE
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*Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής .
*F Μηχανική αντοχή
*Στον οπτικό δίσκο:
*1 Οπτική κλάση
*6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του
υπέρυθρου φάσματος.
*FΜηχανική αντοχή .
*K προστασία έναντι τριβής.
Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το
υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο
οικονομικά.
γ)Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 8ο
Ασπίδιο προστασίας από υγρά .
α)Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι
τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
β)Πρότυπα : ΕΝ 166
Σήμανση:
*Στο στήριγμα:
*CE
*Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
*F Μηχανική αντοχή
*Στον οπτικό δίσκο:
*1Οπτική κλάση
*F Μηχανική αντοχή
*3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
*Ν προστασία έναντι θάμβωσης
*Κ προστασία έναντι τριβής
γ)Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς καδών.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 9ο
Ασπίδιο προστασία από ηλεκτρικό τόξο
Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί:
1.Ασπίδιο με διάταξη προσαρμογής στο κράνος.
2.Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο Η δεύτερη λύση είναι πιο εύχρηστη αλλά και πλέον ακριβή.
1.Ασπίδιο. Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη
διάταξη προσαρμογής στο κράνος.
Το πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλευμένες άκρες και θα καλύπτει τις
απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής :
*Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2-1.2 ή 3-1.2.
*Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
*Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F).
*Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν).
*Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8).
Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κράνος, θα προσαρμόζεται ασφαλώς στη περίμετρο του κράνους. Θα έχει
σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν θα έχει μεταλλικά μέρη.
Η σήμανση του θα είναι :
*Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8).
* Η μηχανική αντοχή θα είναι επίπεδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F).
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 10ο
Ασπίδιο με πλέγμα προστασίας για κλάδεμα με χρήση βενζινοπρίονου.
α)Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό
στήριγμα.
β)Πρότυπα ΕΝ 166
Σήμανση:
*Στο στήριγμα:
*CE
*Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
*F Μηχανική αντοχή
*Στον οπτικό δίσκο:
21

ΑΔΑ: ΩΖΣ3ΩΡΥ-ΞΑΞ

*1 Οπτική κλάση
*F Μηχανική αντοχή
γ)Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 11ο
Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική
α)Χαρακτηριστικά: Μάσκα ηλεκτρονική που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την
ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Θα είναι τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι από polyamide / nylon, με αντοχή σε
σωματίδια υψηλής ταχύτητας. Αυτόματα ρυθμιζόμενος βαθμός σκίασης από 9 έως 13 DIN, και ελαφρά σκίαση 3 DIN
ή 4 DIN. Με χρόνο σκίασης 0,0006 sec ή μικρότερο. Λειτουργία με φωτοκύτταρα. Μπαταρία ενσωματωμένη στη
μάσκα.
Αυτόματη
παύση
και
έναρξη
λειτουργίας.
β)Πρότυπο: ΕΝ 166, 169, 175, EN379:2003+A1:2009
γ)Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, MIG, MAG/CO2, air carbon, TIG, Plasma
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 12ο
Φίλτρομάσκα Ρ1
α)Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα
προσαρμογής που θα καλύπτει στόμα, μύτη και πηγούνι.
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρις
ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
β)Πρότυπα: EN149:2001+A1:2009
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
*CE
*FFP1
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής
*Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
γ)Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από τη σκόνη.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 13ο
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Π3
α)Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ,
γκρι, κίτρινο πράσινο και λευκό)που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς τύπους σε αέρια μορφή (οργανικά,
ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.
β)Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και EN14387:2004+A1:2008 (ΕΝ 141) για φίλτρα
γ)Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα εξής:
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής(στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
*Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
*Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 14ο
Ανακλαστικά γιλέκα
α)Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες
από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό
άνεσης και μηχανικών αντοχών.
β)Πρότυπα: EN ISO 13688:2013 (ΕΝ 340), EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (ΕΝ 471)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
*Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2
γ)Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα ).
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 15ο
Αδιάβροχες ποδιές
α)Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.
β)Πρότυπα: EN ISO 13688:2013 (ΕΝ 340), EN 14605:2005 + A1:2009 (ΕΝ 467)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
*Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες
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γ)Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 16ο
Ποδιές συγκολλητών.
α)Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).
β)Πρότυπα : EN ISO 13688:2013 (ΕΝ 340), EN ISO 11612:2015 (ΕΝ 531)
Σήμανση :
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
*Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα
γ)Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 17ο
Στολές προστασίας από χημικά
α)Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα
χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
β)Πρότυπα: ΕΝ ISO 13688:2013 (ΕΝ 340), EN ISO 17491-3:2008 (ΕΝ 463)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
*Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, προστασίας από σκόνες και προστασίας από
αερολύματα.
Κωδικοί:
Τύπου 4 προστασία από αερολύματα(spray).
Τύπου 5 προστασία από σκόνες
Τύπου 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών
γ)Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς , βαφές.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 18ο
Πλήρης στολές πυράντοχες (Πυροσβεστών Πυρίμαχες)
α)Χαρακτηριστικά: Η στολή πυρόσβεσής θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό πυρίμαχο ύφασμα (π.χ αραμίδιο) με
ανώτερα υφαντικά χαρακτηριστικά. Οι αραμιδικές ίνες μπορούν να είναι είτε μετά-αραμιδικές (π.χ Nomex, Kermel,
Comex) είτε παρά-αραμιδικές (π.χ Kevlar, Twaron, Technora). Με υψηλή θερμική αντοχή, εξαιρετική αντιπυρική αντιστατική προστασία για την απόλυτη ασφάλεια των πυροσβεστών. Επιπροσθέτως θα έχει εξαιρετική θερμομόνωση
και θα προστατεύει από την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Με υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία.
Το χιτώνιο θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες και οπίσθια αντανακλαστική επιγραφή. Θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ
που επικαλύπτεται από πατιλέτα. Θα φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την
προστασία του λαιμού. Στο εμπρόσθιο μέρος του θα φέρει επάνω δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με
φερμουάρ
και
δύο
κάτω
εξωτερικές
τσέπες
που
κλείνουν
με
καπάκι
και
Velcro.
Το παντελόνι θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες με δύο εσωτερικές τσέπες και δύο εξωτερικές στους μηρούς.
Το χρώμα θα καθοριστεί κατά την παραλαβή σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δασοπροστασίας και
Πυρόσβεσης.
β)Πρότυπα: ISO 15384:2003, ISO 12127-1:2015, EN ISO 11612:2015, EN ISO 6942:2002 (EN 366), EN ISO
9151:2016 (ΕΝ 367), EN ISO 15025:2016 (ΕΝ 532)
Σήμανση:
• CE
• Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων
γ)Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 19ο
Γαλότσες
α)Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και
προστατευτικό έναντι διάτρησης.
β)Πρότυπο: EN ISO 20344:2011 (ΕΝ 344), EN ISO 20345:2011 (ΕΝ 345)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
*Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
*Προστασία δακτύλων
*Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
*Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
*Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
*Αντιστατικές ιδιότητες
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γ)Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 20ο
Γαλότσες ηλεκτρολόγων 20kV
α)Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και
προστατευτικό έναντι διάτρησης. Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε τουλάχιστον 20
kV.
β)Πρότυπο: EN ISO 20344:2011 (ΕΝ 344), EN ISO 20345:2011 (ΕΝ 345), EN 50321:2000
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
*Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
*Προστασία δακτύλων
*Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
*Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
*Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
*Αντιστατικές ιδιότητες
*Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC):
γ)Πεδίο χρήσης: ηλεκτρολογικές εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 21ο
Σκάφανδρο τύπου «Ε»
α)Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο σκάφανδρο τύπου «Ε» από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
β)Πρότυπο: EN ISO 20344:2011 (ΕΝ 344), EN ISO 20345:2011 (ΕΝ 345)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
*Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
*Προστασία δακτύλων
*Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
*Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
*Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
*Αντιστατικές ιδιότητες
γ)Πεδίο χρήσης: καθαρισμούς κάδων
Τιμή μονάδος:
€
ΆΡΘΡΟ 22ο
Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων
α)Χαρακτηριστικά: Ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας με βαθμό προστασίας S3, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν
στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Δε θα φέρουν ούτε μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων ούτε οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό ένθετο.

Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5 kV.

Προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό.
β)Πρότυπο: EN ISO 20344:2011 (ΕΝ 344), EN ISO 20345:2011 (ΕΝ 345)
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
*Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει :
*Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
*Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
*Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
*Αντιστατικές ιδιότητες.
*Στη σόλα oil resistant.
Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
γ) Πεδίο χρήσης: για ηλεκτρολογικές εργασίες.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 23ο
Άρβυλα ασφαλείας με βαθμό προστασίας S3
α)Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο ανατομικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφύρα, με προστατευτικό κάλυμμα
δακτύλων, αντιβακτηριδιακή εσωτερική σόλα, εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα και έλασμα σόλας για
προστασία από διάτρηση. Θα φέρουν αντίκραδασμική φτέρνα. Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που
μπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων θα είναι μεταλλική ενίσχυση με
αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 200 Joule. Άνετο, διαπνέον και μαλακό στο πάνω μέρος για να εξασφαλιστεί η μέγιστη
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δυνατή άνεση και η προστασία των ποδιών. Κατασκευασμένα από φυσικό δέρμα. Αδιάβροχα, θα φέρουν
αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των δερμάτων. Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη
από φυσικό δέρμα. Η σύσφιξη στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι. Το πέλμα θα είναι αντιολισθητικό (SRC). Η σόλα θα
είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, χημικά, πετρελαιοειδή κτλ (FO).
Αντιστατικά (Α) με ενίσχυση αστραγάλων (ΑΝ). Η σόλα θα είναι πολύ καλά ραμμένη ή / και κολλημένη με το άνω
μέρος του άρβυλου. Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί, κατά την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε ημερών από
την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β)Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
*Το σύμβολο S3 που συμβολίζει
*Προστασία δακτύλων
*Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
*Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
*Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
*Αντιστατικές ιδιότητες
*στη σόλα oil resistant
Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
γ) Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες (σχετ: α) 301/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και β) υπ. αριθ. πρωτ.
11885/30-04-2015 εισήγηση Τεχνικού Ασφαλείας).
Ο αριθμός των ζευγών ανά μέγεθος θα καθορισθεί αργότερα σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 24ο
Κάλτσες αντιιδρωτικές εργασίας
α)Χαρακτηριστικά: Kάλτσες εργασίας για αυξημένη υγιεινή και για την απορρόφηση του ιδρώτα. Ενισχυμένες στην
περιοχή των δακτύλων, της φτέρνας, της γάμπας και του αστραγάλου για αυξημένη αντοχή και προστασία. Από ειδικό
υλικό με υψηλό βαθμό απορρόφησης και προστασίας του ποδιού από την υγρασία. Να απομακρύνουν αποτελεσματικά
τον ιδρώτα καθώς στεγνώνουν πολύ γρηγορότερα από άλλες φυσικές ίνες. Μυκητοκτόνες, μειωμένης τριβής που δεν
επιτρέπουν δημιουργία φουσκάλων & μυκήτων.
β) Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα εργασίας ζεστά και υγρά που έχουν σαν
αποτέλεσμα την έντονη εφίδρωση.
Ο αριθμός των ζευγών κατά μέγεθος θα καθορισθεί αργότερα σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 25ο
Άρβυλα τύπου Ελληνικού στρατού
α)Χαρακτηριστικά: Άρβυλο 100% δερμάτινο, τύπου Ελληνικού στρατού (νέου τύπου). Εσωτερική επένδυση από
δέρμα μόσχου ή ύφασμα πολλαπλών στρώσεων με αντίκραδασμική εσωτερική επένδυση, προστατευτικό τένοντα,
εσωτερικό ανατομικό πάτο επενδεδυμένο με δέρμα μόσχου ή ύφασμα πολλαπλών στρώσεων, σφουγγαράκι στο επάνω
μέρος για να μην πληγώνει το πόδι και σόλα από καουτσούκ, τρακτερωτή. Κάθε ζεύγος άρβυλων θα παραδίδεται σε
ανεξάρτητο κουτί.
β) Πεδίο χρήσης: Για την δασοπροστασία. Ο αριθμός των ζευγών κατά μέγεθος θα καθορισθεί αργότερα σε
συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 26ο
Ωτοασπίδες
α)Περιγραφή: Με διπλή στήριξη κεφαλής, ώστε να μπορούν να φορεθούν συνδυαστικά με άλλα προστατευτικά μέσα
όπως κράνη. Ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο.
Υλικό: κέλυφος ABS (Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου) και μαξιλαράκια PVC. Προστασίας ακοής: SNR =
30 dB. Πρέπει να είναι εξαιρετικά ελαφριές με μαλακά ακουστικά που δεν πιέζουν και τα ακουστικά είναι ρυθμιζόμενα
για τη βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε χρήστη.
β)Πρότυπο: EN 352-1:2002
Σήμανση: Οι ωτοασπίδες ή η συσκευασία τους πρέπει μα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα έξης:
*CE
*Κωδικός προϊόντος
*Κατασκευαστής
Πρέπει να συνοδεύονται από διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 27ο
Επιγονατίδες
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής :
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Εσωτερικά, από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στη τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.
Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.
Τιμή ζεύγους:
€
ΆΡΘΡΟ 28O
Κώνοι σήμανσης 50 εκ. αντανακλαστικοί
Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσής, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Ύψος: 54 cm
Βάρος: 2,2-2,4 Kg
Μορφή :
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία.
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20%
του αρχικού.
Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωματισμός
Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της
CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.
Χρώμα
1
2
3
4
Παρ/ντας
Φωτειν/τας β
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Κόκκινο
0,690
0,310
0,575
0,316
0,521
0,371
0,610
0,390
>0,11
Αντανακλαστική μεμβράνη
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού πρότυπου CENT C 226 N 143 E (
§7,8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των §7.4, 7.5 §7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου
πρότυπου.
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους- μέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 29O
Κώνοι σήμανσης 70 εκ. αντανακλαστικοί
Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσής, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Ύψος: 75 cm
Βάρος: 3,0-4,0 Kg
Μορφή :
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία.
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20%
του αρχικού.
Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωματισμός
Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της
CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.
Χρώμα
1
2
3
4
Παρ/ντας
Φωτειν/τας β
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Κόκκινο
0,690
0,310
0,575
0,316
0,521
0,371
0,610
0,390
>0,11
Αντανακλαστική μεμβράνη
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού πρότυπου CENT C 226 N 143 E (
§7,8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των §7.4, 7.5 §7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου
πρότυπου.
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους- μέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης
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Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 30ο
Νιτσεράδες
Οι νιτσεράδες θα είναι κατασκευασμένες από υλικό Polyester/PVC σύμφωνα με τις προβλέψεις της EN
343:2003+A1:2007 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση (σε συνδυασμό με
την EN ISO 20471:2013+A1:2016). Τα χιτώνια θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες, θα κλείνουν με φερμουάρ ή pressbutton ή και velkro και θα φέρουν δύο τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές. Θα έχουν δε κουκούλα η οποία, όταν δεν
χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Τα παντελόνια θα φέρουν
ανακλαστικές λωρίδες και φαρδύ λάστιχο στην μέση.
Σήμανση:
. CE
. EΝ
. Αδιαβροχοποίηση 3
. Διαπνοή 3
. Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος
. Σύνθεση Υφάσματος Κατασκευής
. Εικονόσημο αδιαβροχοποίησης - διαπνοής
Τιμή σετ χιτώνιο και παντελόνι: :
€
Β΄: Μέσα προστασίας από πτώσεις
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα (π.χ. καλαθοφόρο,
κόψιμο δένδρων)
Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:
. Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν
δακτυλίους σύνδεσης.
. Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως
με το ξήλωμα τμήματος τους)
. Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν
κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε
σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.
Πρότυπα EN 363:2008 μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων, EN 361:2002 για τις εξαρτύσεις, EN 355:2002 για
αποσβεστήρες και EN 360:2008 για ανακόπτες.
Σήμανση:
. CE
. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
. Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας.
ΆΡΘΡΟ 31ο
Zώνη ασφαλείας με τέσσερα σημεία ανάρτησης
Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας, με ελαστικούς ιμάντες ώμων, εξοπλισμένη με ζώνη μέσης της όποιας ο ιμάντας
περιστρέφεται κατά 90ο, με ρυθμιζόμενους ιμάντες, ισχυρής δυναμικής αντοχής και στατικής αντοχής, με τέσσερα
σημεία ανάρτησης στην πλάτη, στο στήθος και 2 πλευρικά στην ζώνη μέσης, από μεταλλικό αντιδιαβρωτικό κρίκο
«D», από ισχυρό ανοξείδωτο ατσάλι. Με πιστοποιητικό του κατασκευαστή.
Πρότυπα: EN 361:2002, EN 358:2000, EN 813:2008
Σήμανση: CE
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 32ο
Ανακόπτης πτώσης,
Εφαρμογές: γερανοί, στέγες, σκαλωσιές, πλατφόρμες εργασίας, σιλό και προσόψεις για χρήση με ανάρτηση με οπίσθιο
σημείο αγκύρωσης, σύνδεσμοι, ιμάντες και λαβές.
Συσκευή συστήματος περιέλιξης από πτώση, μήκους 2,5 m κατ' ανώτατο όριο.
Πολύ ελαφρύς, με συνθετικό προστατευτικό κέλυφος.
Πρότυπα: EN 360:2002
Σήμανση: CE
Τιμή μονάδας:
€
ΆΡΘΡΟ 33ο
Αποσβεστήρας Ενέργειας
Ιμάντας ασφαλείας. Χρήση για απορρόφηση πτώσεων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Με πιστοποιητικό του
κατασκευαστή. Ισχυρής στατικής αντοχής
Πρότυπα: EN 355:2002
Σήμανση: CE
Τιμή μονάδας:
€
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ΆΡΘΡΟ 34ο
Κράνη προστασίας από πτώσεις
α)Χαρακτηριστικά:
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ
(ειδικό υποσιάγωνο ασφαλείας).
Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη
άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού
κελύφους.
Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο:
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται.
Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
β)Πρότυπο EN 397:2012+A1:2012
Σήμανση:
*CE
*Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
*440V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την
ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Η διάρκεια ασφαλούς χρήσης πρέπει να είναι 3 χρόνια τουλάχιστον
γ)Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
Τιμή μονάδας:
€
ΑΡΘΡΟ 35Ο
Ιμάντες Ασφαλείας
Οι ιμάντες ασφαλείας χρησιμοποιούνται εκεί όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα σημεία αγκύρωσης στα οποία να μπορούν
να επισυναφθούν απευθείας τα σχοινιά.
Κατασκευασμένοι από υφαντικές ύλες, πρέπει να έχουν ραμμένες ενώσεις κι ελάχιστη ονομαστική στατική αντοχή 22
kN. Σε διάφορα μήκη 1 m, 1,5 m, 2 m ή ρυθμιζόμενου μήκους.
β)Πρότυπο: ΕN 354:2010
Σήμανση: CE
Τιμή μονάδας:
€
ΑΡΘΡΟ 36Ο
Καραμπίνερ (Carabiner)
Κρίκος ασφαλείας αλουμινίου με αυτόματο κλείσιμο. Με πύλη εισόδου που διαθέτει ελατήριο. ασφαλίζεται στην
κλειστή θέση με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος. Ελάχιστη στατική αντοχή 20 kN.
β)Πρότυπο: EN 12275:2013, EN 362:2004
Σήμανση: CE
Τιμή μονάδας:
€

…………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

28

ΑΔΑ: ΩΖΣ3ΩΡΥ-ΞΑΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Ηλιούπολης
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6107
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σοφοκλή Βενιζέλου 112 – 114, Ηλιούπολη,
16310
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Σ. Μπελιάς
- Τηλέφωνο: 210-9970180
- Ηλ. ταχυδρομείο: g.belias@ilioupoli.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ilioupoli.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
CPV: 35113400-3
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC……
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 10/2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο
σε
περίπτωση
προμήθειας
κατ’
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων
ή εισφορών
κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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