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Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. τθσ υπ’ αρικμ. 1046/12.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ33ΛΩ6Μ-Α1Θ) πράξθσ Ο.Ε. του Διμου Ακθναίων περί 

κατάρτιςθσ όρων, ζγκριςθσ τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ θλεκτρονικισ 

ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν ‘Ρρομικεια Μζςων 

Ατομικισ Ρροςταςίασ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Διμου Ακθναίων’’ με κριτιριο 

ανάκεςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, δθλαδι εκείνθ θ 

προςφορά που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο τθσ Ομάδασ και είναι ςφμφωνθ με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. εκτιμϊμενθσ αξίασ  312.932,60€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Ρ.Α.: 252.365,00€) 

2. τθσ υπ’ αρικμ. 1076/19.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΛ6Ω6Μ-ΞΛΔ) πράξθσ Ο.Ε. του Διμου Ακθναίων περί 
οριςμοφ Επιτροπισ Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν ‘Ρρομικεια Μζςων Ατομικισ 
Ρροςταςίασ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Διμου Ακθναίων’’ 

3. του άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010«Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

4. Άρκρο 42 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεφχοσ Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

5. ΚΥΑ: 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ 
των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» 

6. ΚΥΑ: 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 4584/Β/13-12-2019) που αφορά μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
43726/7-6-2019 ΚΥΑ 

mailto:ele.nona@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499




7. τουσ εγκρικζντεσ με τθν ανωτζρω πράξθ όρουσ και Ραραρτιματα τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ τθσ 

Ο.Ε., τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, 

8. του Θεςμικοφ και Ειδικοφ Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν  παράγραφο 

1.4 τθσ διακιρυξθσ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι  

 

Ηιεθηξνληθή αλνηθηή δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ που αφορά ςτθν 

«Ρρομικεια Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Διμου 

Ακθναίων», με τουσ παρακάτω όρουσ: 

1. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ για τθν άμεςθ χοριγθςι 

τουσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του Διμου. 

Τα προσ προμικεια υλικά κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

 18816000-2 Γαλότςεσ 

 33157100-6 Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων 

 33968000-3Καλφμματα οφκαλμϊν 

 35113400-3-οφχα προςταςίασ και αςφαλείασ 

 18441000-2-Καπζλα 

 18444111-4-Κράνθ προςταςίασ από τθν πρόςκρουςθ 

 18143000-3 Ρροςτατευτικά εξαρτιματα 

 44510000-8-Εργαλεία 

 
 
ΟΜΑΔΑ 1: ΥΡΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

       

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

cpv: 18816000-2 3.500 ηεφγοσ 25,00 € 87.500,00 € 24,00% 21.000,00 € 

108.500,00 

€ 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ    87.500,00 €  21.000,00 € 

108.500,00 

€ 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΝΟΗΣ 
 

 
      

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΘΣΘΣ ΙΑΤΙΚΟΥ 

ΤΥΡΟΥ 

cpv: 33157100-6 180.000 τεμάχια 0,10 € 18.000,00 € 24,00% 4.320,00 € 22.320,00 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   4.320,00 € 22.320,00 €  





 
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 
    

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 

Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

% 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

1 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ 

ΘΛΙΑΚΘ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Cpv: 33968000-3 3.500 τεμάχια 7,00 € 

24.500,00 

€ 24,00% 5.880,00 € 30.380,00 € 

2 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Cpv: 33968000-3 300 τεμάχια 10,00 € 3.000,00 € 24,00% 720,00 € 3.720,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ       

27.500,00 

€   6.600,00 € 34.100,00 € 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΡΟΔΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 

(ΣΑΜΑΑΚΙ) ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

cpv: 35113400-3 1.000 τεμάχια 10,00 € 10.000,00 € 24,00% 

2.400,00 

€ 12.400,00 € 

 

2 

ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

cpv: 35113400-3 500 τεμάχια 10,00 € 5.000,00 € 24,00% 

1.200,00 

€ 6.200,00 € 

 

3 

ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

cpv: 35113400-3 3.100 τεμάχια 25,00 € 77.500,00 € 24,00% 

18.600,00 

€ 96.100,00 € 

 

4 

ΡΟΔΙΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

cpv: 35113400-3 60 τεμάχια 22,00 € 1.320,00 € 24,00% 316,80 € 1.636,80 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       93.820,00 €   

22.516,80 

€ 116.336,80 € 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
   

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΡΕΛΑ (ΤΥΡΟΥ 

ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ) 

cpv: 18441000-2 3.000 τεμάχια 6,00 € 18.000,00 € 24,00% 

4.320,00 

€ 22.320,00 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   
4.320,00 

22.320,00 €  





€ 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 6: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 
  

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΝΘ ΓΙΑ ΟΔΘΓΟΥΣ 

ΔΙΚΥΚΛΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ 

cpv: 18444111-4 15 τεμάχια 80,00 € 1.200,00 € 24,00% 288,00 € 1.488,00 € 

 

2 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ 

cpv: 18143000-3 15 ηεφγοσ 23,00 € 345,00 € 24,00% 82,80 € 427,80 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       1.545,00 €   370,80 € 1.915,80 €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 

cpv: 44510000-8 30 ςετ 200,00 € 6.000,00 € 24,00% 

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

                  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       6.000,00 €   

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

 

 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του 

υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του 

Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 

ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Βϋ/23.05.2017). 

 Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ - παράδοςθσ των ειδϊν και τ’ επζκταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ορίηεται όχι πζραν των δζκα (10) μθνϊν από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
 
Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, 
δθλαδι εκείνθ θ προςφορά που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο τθσ Ομάδασ και είναι 
ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ για κάκε Ομάδα ξεχωριςτά, όχι 
όμωσ για μζροσ των ειδϊν μιασ ομάδασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ανάδοχοσ/ ανάδοχοι κα αναδειχτεί/ αναδειχτοφν ο/οι προςφζρων/ προςφζροντεσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ, για το ςφνολο τθσ κάκε 
Ομάδασ. 

 
2. Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ -Χρθματοδότθςθ  

2.1 Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 





Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό του 312.932,60€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Ρ.Α.: 252.365,00€) 

2.2 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων  

Θ δαπάνθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ κα βαρφνει τον με Κ.Α. 6061.999 Φ.20 ‘’Παροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ (ΜΑΠ) βάςει τθσ ΚΤΑ 4372/2019 (ΦΕΚ 2208/Σ.Βϋ/08-06-19)’’ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί θ απόφαςθ με: 

 αρ. πρωτ. 121958/11.05.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008597100 2021-05-13, ΑΔΑ:6Α8ΤΩ6Μ-ΓΚΡ) για 

τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ, κακϊσ και τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 312.932,60 €για το 

οικ. Ζτοσ 2021 

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνονται ςτα 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι’, ΙΙϋ, ΙΙΙϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

3. Είδοσ διαδικαςίασ – Τόποσ και Χρόνοσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα 

των τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

Οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ προςφορϊν κακορίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ 

ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΡΙΣΘΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΘΣ 

Ε.Ε. 

9-08-2021 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 136298 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 16-08-2021 και ϊρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

14-09-2021 και ϊρα 12:00 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ-ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 
13-09-2021 

 

Μεηά ηην παρέλεσζη ηης καηαληκηικής ημερομηνίας και ώρας δεν σπάρτει δσναηόηηηα 

σποβολής προζθοράς ζηο Σύζηημα. 

 

Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

Σπζηήκαηνο βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 9  ηεο ΥΑ 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” θαη ζηα άξζξα 36 

& 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/




Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 

Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο: http://www.promitheus.gov.gr/ ηνπ σο άλσ  Σπζηήκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε 

σο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην κέξνο: 

ΡΑΑΤΗΜΑ I  -  
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   
 

ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ  -  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -   
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ  -  
 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑ  V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ  VΙ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΗΜΑ VΙΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘ  ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ  ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

4.Ραροχι διευκρινίςεων  

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,  το αργότερο 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

αντίςτοιχα ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το 

αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

5. Δθμοςιότθτα 

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό 

Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): 

http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ► ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ 

& ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ.  

6.   Δικαίωμα και Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ1. 
Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο 

νπνίεο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, 

ii) λα πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ και 2.2.9 τθσ διακιρυξθσ και 

iii) λα δηαζέηνπλ εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν 

εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ 

που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 

910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) 

και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 

ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

Θ Ζνωςθ ι θ Κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων δεν υποχρεοφται να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι προκειμζνου να υποβάλλει προςφορά. Υποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

(άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 

7. Εγγυιςεισ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που θα 

καλφπτει το δφο (2) τοισ εκατό (%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,  χωρίσ τον Φ.Ρ.Α.  
 Αναλυτικά το ποςό τθσ εγγυθτικισ που κα αντιςτοιχεί ςτο δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, 

 για το ςφνολο των ομάδων του διαγωνιςμοφ είναι 5.047,30€,  

 ι για το ςφνολο τθσ ομάδασ ι των ομάδων που κα ςυμμετάςχει είναι: 

                                                           
1
 Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και 

αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank




 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 1.750,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 550,00 € 

ΟΜΑΔΑ 4 1.876,40 € 

ΟΜΑΔΑ 5 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 6 30,90 € 

ΟΜΑΔΑ 7 120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.047,30 € 

 

α)  Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποβάλλει προςφορά για περιςςότερεσ από 
μία ομάδεσ, τα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ακροίηονται αντίςτοιχα. 

β)Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ 
προςφορά δε γίνεται δεκτι. 
γ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.3.7 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

8. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Ρλθροφορίεσ,  κακϊσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν 

οι ενδιαφερόμενοι από το Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Δ/νςθσ 

Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων, Κων/νου Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροφοσ, κα Νόνα 

Ελζνθ -  ele.nona@athens.gr - Τθλ: 213 - 20.82.910, και t.prom.dimoprasies@athens.gr, κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Ρλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να 

λάβουν οι ενδιαφερόμενοι  ωσ εξισ: 

 Δ/νςθ Διαχείριςθσ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Τμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ & Αςφάλειασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

  Ρλθροφορίεσ: Β. Γιαννουλάκοσ, τθλ. 210 5277542, email: t.ekpaidefsis@athens.gr και 

v.giannoulakos@athens.gr , Μαρία Αμπελιϊτθ τθλ: 210.527 7548  

email :m.ampelioti@athens.gr 

 

                                                                             

                                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

                                                ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:%20ele.nona@athens.gr
mailto:t.prom.dimoprasies@athens.gr
mailto:t.ekpaidefsis@athens.gr
mailto:v.giannoulakos@athens.gr




 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 
ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ   

 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΙΩΝ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ THN  

‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:  

312.932,60€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24% 

(252.365,00€ άνευ Φ.Ρ.Α. 24%) 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

1.1.    Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικόσ Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Ταx/κι δ/νςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ, T.K. 104 38 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 300 – EL 303 

Τθλζφωνο 213 2082910  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 

Δ/νςθ Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων  
               t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελζνθ Νόνα 
ele.nona@athens.gr 
 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βακμοφ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 

Ρφλθ www.promitheus.gov.gr  του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr και ςτθ διεφκυνςθ 
http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίασ φορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

 Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

 Τμιμα Εκπαίδευςθσ , Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

Ρλθροφορίεσ:  

Βαςίλειοσ Γιαννουλάκοσ, Μαρία Αμπελιϊτθ  τθλ. 210-5277548 

email: v.giannoulakos@athens.gr και t.ekpaidefsis@athens.gr 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:k.palli@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.@athens.gr




 

1.2.   Στοιχεία Διαγωνιςμοφ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα 

των τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 
1.2.2 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων  

Θ δαπάνθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ κα βαρφνει τον με Κ.Α. 6061.999 Φ.20 ‘’Παροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ (ΜΑΠ) βάςει τθσ ΚΤΑ 4372/2019 (ΦΕΚ 2208/Σ.Βϋ/08-06-19)’’ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί θ απόφαςθ με: 

 αρ. πρωτ. 121958/11.05.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008597100 2021-05-13, ΑΔΑ:6Α8ΤΩ6Μ-ΓΚΡ) για 

τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ, κακϊσ και τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 312.932,60 €για το 

οικ. Ζτοσ 2021 

 

1.3.  Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1.3.1 Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ για τθν άμεςθ 

χοριγθςι τουσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του Διμου. 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ παρακάτω ομάδεσ: 

 
ΟΜΑΔΑ 1: ΥΡΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

       

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

cpv: 18816000-2 3.500 ηεφγοσ 25,00 € 87.500,00 € 24,00% 21.000,00 € 

108.500,00 

€ 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ    87.500,00 €  21.000,00 € 

108.500,00 

€ 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΝΟΗΣ 
 

 
      

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΘΣΘΣ ΙΑΤΙΚΟΥ 

ΤΥΡΟΥ 

cpv: 33157100-6 180.000 τεμάχια 0,10 € 18.000,00 € 24,00% 4.320,00 € 22.320,00 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   4.320,00 € 22.320,00 €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ    

 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 

Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

% 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

1 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ 

ΘΛΙΑΚΘ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Cpv: 33968000-3 3.500 τεμάχια 7,00 € 

24.500,00 

€ 24,00% 5.880,00 € 30.380,00 € 

2 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Cpv: 33968000-3 300 τεμάχια 10,00 € 3.000,00 € 24,00% 720,00 € 3.720,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ       

27.500,00 

€   6.600,00 € 34.100,00 € 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΡΟΔΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 

(ΣΑΜΑΑΚΙ) ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

cpv: 35113400-3 1.000 τεμάχια 10,00 € 10.000,00 € 24,00% 

2.400,00 

€ 12.400,00 € 

 

2 

ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

cpv: 35113400-3 500 τεμάχια 10,00 € 5.000,00 € 24,00% 

1.200,00 

€ 6.200,00 € 

 

3 

ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

cpv: 35113400-3 3.100 τεμάχια 25,00 € 77.500,00 € 24,00% 

18.600,00 

€ 96.100,00 € 

 

4 

ΡΟΔΙΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

cpv: 35113400-3 60 τεμάχια 22,00 € 1.320,00 € 24,00% 316,80 € 1.636,80 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       93.820,00 €   

22.516,80 

€ 116.336,80 € 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
   

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΡΕΛΑ (ΤΥΡΟΥ 

ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ) 

cpv: 18441000-2 3.000 τεμάχια 6,00 € 18.000,00 € 24,00% 

4.320,00 

€ 22.320,00 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   

4.320,00 

€ 22.320,00 € 

 

 
  

 





 
ΟΜΑΔΑ 6: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΝΘ ΓΙΑ ΟΔΘΓΟΥΣ 

ΔΙΚΥΚΛΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ 

cpv: 18444111-4 15 τεμάχια 80,00 € 1.200,00 € 24,00% 288,00 € 1.488,00 € 

 

2 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ 

cpv: 18143000-3 15 ηεφγοσ 23,00 € 345,00 € 24,00% 82,80 € 427,80 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       1.545,00 €   370,80 € 1.915,80 €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 

cpv: 44510000-8 30 ςετ 200,00 € 6.000,00 € 24,00% 

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

                  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       6.000,00 €   

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

 18816000-2 Γαλότςεσ 

 33157100-6 Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων 

 33968000-3Καλφμματα οφκαλμϊν 

 35113400-3-οφχα προςταςίασ και αςφαλείασ 

 18441000-2-Καπζλα 

 18444111-4-Κράνθ προςταςίασ από τθν πρόςκρουςθ 

 18143000-3 Ρροςτατευτικά εξαρτιματα 

 44510000-8-Εργαλεία 

 

 

1.3.2 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, δθλαδι εκείνθ θ προςφορά που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο 
ςφνολο τθσ Ομάδασ και είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ για κάκε Ομάδα ξεχωριςτά, όχι 
όμωσ για μζροσ των ειδϊν μιασ ομάδασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ανάδοχοσ/ ανάδοχοι κα αναδειχτεί/ αναδειχτοφν ο/οι προςφζρων/ προςφζροντεσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ, για το ςφνολο τθσ κάκε 
Ομάδασ. 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ανζρχεται ςτο ποςό του 312.932,60€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 

24% (προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Ρ.Α.: 252.365,00€) 





Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ ζκαςτθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του 
υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 
Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ - παράδοςθσ των ειδϊν και τ’ επζκταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ορίηεται όχι πζραν των δζκα (10) μθνϊν από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνονται ςτα 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν    (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, 
διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ., 

5. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
6. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Αϋ137) ‘’Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ’’, 

7. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ», 

9. του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ 
τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των 
Ο.Σ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι) - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

10. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

11. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

12. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

13.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

14. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”, 

15. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” (άρκρο 209), 
όπωσ αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα  με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 
τ. Αϋ) “Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 





16. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

17. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ», 

18. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

19. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

20. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα” 

21. του π.δ.39/2017 (Αϋ64) “Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν”, 

22.  του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

23.  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

24. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44), 

25. τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β' 2453/09.06.2021) των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

26. τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

27. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων», 

28. του άρκρου 5 τθσ με αρ. 11389/1993 (Βϋ185) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί υποχρζωςθσ 
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία 
τοπικι εφθμερίδα, 

29. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω, 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 
 

30. Άρκρο 42 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεφχοσ Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και 
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

31. ΚΥΑ: 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA 
αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» 

32. ΚΥΑ: 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 4584/Β/13-12-2019) που αφορά μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 43726/7-6-
2019 ΚΥΑ 

33. το με αρικμ. πρωτ.113476/27-04-21 (ΑΔΑΜ:21REQ008596953 2021-05-13) Ρρωτογενζσ αιτιμα του 
Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ , Ανάπτυξθσ Υγιεινισ και Αςφαλείασ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ 
και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

34. τθ με Αρικμ. Ρρωτ.121958/11-05-21 (ΑΔΑ:6Α8ΤΩ6Μ-ΓΚΡ, ΑΔΑΜ: 21REQ008597109 2021-05-13)Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  που αφορά τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν δζςμευςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ #312.932,60€# ευρϊ, για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του 
προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ακθναίων οικονομικοφ ζτουσ 2021, Φ.20  Κ.Α. 6061.999 «Ραροχι 
μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) βάςει τθσ ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Τ.Β./8-6-19) , θ οποία 
καταχωρικθκε με α/α 000772 ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων  

35. τα υπ’ αρικμ.178630/07.07.2021 και 130244/19-05-2021 διαβίβαςτικά αιτιματοσ του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, 
Ανάπτυξθσ , Υγιεινισ και Αςφαλείασ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ 
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ  
 

1.5.  Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάντα πζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 





αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει 

του άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ: http://www.promitheus.gov.gr, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 

1.6.   Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορφι Τυποποιθμζνου Εντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

κα αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό 

Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): 

http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ► ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ.  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων2 ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνει τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 

άρκρο 4 του Ν. 3548/2007, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009, με αντίςτοιχο 

επιμεριςμό τθσ δαπάνθσ δθμοςιεφςεων, ανά ομάδα, αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία 

κάκε ομάδασ, εφόςον θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ομάδεσ. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον 

Διμο. 

1.7   Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

                                                           
2
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 

12 ν. 4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 

και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 

ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν                        

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 





2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ4 είναι τα ακόλουκα: 

            α) Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ    Ζνωςθσ,  

     β) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ,ΕΕΕΣ),  

           γ)  Θ παροφςα Διακιρυξθ  και τα κάτωκι Ραραρτιματά τθσ: 

 
ΡΑΑΤΗΜΑ I  -  
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   
 

ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ  -  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -   
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ  -  
 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑ  V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ  VΙ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΗΜΑ VΙΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘ  ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ  ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
      δ) Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ  

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ5, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 

υποςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

περιοχισ και λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και 

ιδίωσ ςτα ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι 

και ιδίωσ ςτα ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ προςφορά) του 

οικονομικοφ φορζα ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι 

                                                           
4
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 

του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει 
ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ 
προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο 
προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των 
υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ 
και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε 
διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει 
και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
5
 Ρρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/08.06.2021)  
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θλεκτρονικι περιοχι για κάκε οικονομικό φορζα. Ο ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ 

περιλαμβάνει  

τουσ (υπο)φακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 

 «Οικονομικι Ρροςφορά» 

 

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ 

αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, 

αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Υποςυςτιματοσ.  

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ 

αποςτολισ, κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαφορετικι ϊρα ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι 

Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ 

κοινοποίθςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ 

διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ επιτυχισ παραλαβι του από τον αποδζκτθ. 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 

θμζρεσ πριν  τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν 

πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 

θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 

παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 

ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. Ουδείσ οικονομικόσ φορζασ 

δφναται να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ του Συςτιματοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει τθν προκεςμία 

παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να 

λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 

φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε 

άλλθ ςθμαντικι αλλαγι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να λάβει το 

ςφνολο των απαραίτθτων δθμοςιεφςεων, οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν 

υποβάλει ιδθ προςφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι μετά τθν προαναφερκείςα 

αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ πικανόν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει καταρχάσ να αποςτείλει προσ τθν Ε.Ε.Ε.Ε. το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Διορκωτικισ Ρροκθρυξθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 

4412/2016 και εν ςυνεχεία, να προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό επίπεδο6. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 

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

γλϊςςα.  

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)7. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο 

κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

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

δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 

μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 

απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2. (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) και 4.1. (εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ) εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά 

τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

                                                           
6
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ). 
7
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 
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παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου 

θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 

το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 

οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 

διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε τζλοσ 

χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 

μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 

και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΗΜΑ V.  

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 

2016/679) τθσ ΕΕ και με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι 

ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, 

κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 

ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 

λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά 

τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

(DPO). Τθλ. Επικοινωνίασ 210 5277519,  email:dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ – Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1. Δικαίωμα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ/Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ – Οψιγενείσ 
μεταβολζσ 
2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ8. 
 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει 

από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ,  ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.1.2 Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ - Οψιγενείσ μεταβολζσ: Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μζχρι 

τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα 

αρχι ςχετικά (άρκρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του προςωρινοφ αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

                                                           
8
 Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και 

αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562




2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα 
καλφπτει το δφο (2) τοισ εκατό (%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,  χωρίσ τον Φ.Ρ.Α.  
α) Αναλυτικά το ποςό τθσ εγγυθτικισ που κα αντιςτοιχεί ςτο δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, 

 για το ςφνολο των ομάδων του διαγωνιςμοφ είναι 5.047,30€,  

 ι για το ςφνολο τθσ ομάδασ ι των ομάδων που κα ςυμμετάςχει είναι: 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 1.750,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 550,00 € 

ΟΜΑΔΑ 4 1.876,40 € 

ΟΜΑΔΑ 5 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 6 30,90 € 

ΟΜΑΔΑ 7 120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.047,30 € 

 

β) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά 

δε γίνεται δεκτι. 

γ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν 

τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

δ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ε) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ, θ προςφορά του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 

ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται 

πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
2.2.2.2  Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθν επίτροπο του Διμου Ακθναίων του 

Ελεγκτικοφ Συνζδριου, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν.4129/2013. 

 





Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο 

βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων 

βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν 

απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Κατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

 α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8,  ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά9, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το 

κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,10 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 

εγκλιματα:  

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

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

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

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

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 

προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ 

Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 

                                                           
9
 Ωσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςφορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 

άρκρο 2 ν.4412/2016). 
10

 Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 





ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 

(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 

390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των 

άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν 

τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα 

των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του 

ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

όπωσ αυτζσ ορίηονται άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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

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

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία 

ανκρϊπων). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαφίου αφορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, γ) ςτισ 

περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ 

νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  





2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 

με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι 

τθν εκνικι νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Αν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται.  

 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει 

τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων 

είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ 

του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 

να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 

τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί 

ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 (γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν 

κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 

τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24, περί ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, 

περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  





(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

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

τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των 

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

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79,  περί Ευρωπαϊκοφ 

Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ,  

(θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ 

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

τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που 

βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.11 

2.2.3.5  Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ωσ άνω 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ. 

2.2.3.6 Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β’αυτισ, μπορεί να 

προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν 

τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό 

αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 

αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει 

διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με 

τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα 

ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 

παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 

παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 

φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 

κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.12 

                                                           
11

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά 

με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
12

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016 





2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8  Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει 

αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 

ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 

που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και 

κα προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραφισ του, εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, 

μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων,θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να 

καλφπτεται  από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:  

Μζςο Ειδικό κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ προ του ζτουσ 

δθμοπράτθςθσ κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα 

ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του) τουλάχιςτον ίςο ι ανϊτερο με το 20% του ςυνολικοφ 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α., για όςεσ ομάδεσ κατακζςουν προςφορά 

 

Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι, διακζτουν τθν 

ανωτζρω οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα 

τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   





Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2.2.8 «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να 

καλφπτεται από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ‘Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν προ του 

ζτουσ δθμοπράτθςθσ να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δυο (2) ι και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ 

ςυναφοφσ με το ηθτοφμενο αντικείμενο (προμικεια ειδϊν Μ.Α.Ρ.) τθσ παροφςασ, οι οποίεσ 

ακροιςτικά κα είναι ςυνολικισ αξίασ ίςθσ με το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ, για 

όςεσ ομάδεσ κατακζςουν προςφορά. 

Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι, διακζτουν τθν 

ανωτζρω τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα 

τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ο 

ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ 

παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να 

καλφπτεται από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ‘Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζςουν και 
να κατακζςουν τα πιςτοποιθτικά και πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ,  
Τα πιςτοποιθτικά που κα προςκομίςει κυρίωσ ωσ αποδεικτικό μζςο είναι τα εξισ: 
1.Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμο, που να αφορά Μζςα 
Ατομικισ Ρροςταςίασ. 
2.Ριςτοποιθτικό EN ISO 14001 Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ι ιςοδφναμο. 
 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ και να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
  

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ  

παραγράφου 2.2.5) και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 

ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 

αυτοφσ13.  Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ 
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 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/των υπεργολάβου/ων, ςτον/ουσ οποίο/ουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 

εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 





πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.   

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ τθσ παραγράφου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και 

για τον τρίτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VI τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Το χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ 

του/των οποίου/ων ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, το οποίο περιζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ και για 

τουσ φορείσ αυτοφσ, ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ 

του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά». 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 

ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 

λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.6, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 

οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά 

φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 

προτείνει. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ, εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το  οποίο  ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ από 

τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ  VI τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να επαλθκεφςει τθ ςυνδρομι ι μθ των 

λόγων αποκλειςμοφ. 

Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπολείπεται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 





2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ και 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, 

με τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 και κατά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ περ. δ) τθσ υποπαρ. 3.3.2 τθσ 

παρ. 3.3 τθσ παροφςασ. 

2.2.9.1   Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 

ζωσ και 2.2.6 τθσ παροφςασ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),  υπογεγραμμζνο με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, το οποίο 

ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον 

Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VI τθσ παροφςασ και τθσ 

Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου 

Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ)» τθσ 

Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. προςφζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία:    https://espdint.eprocurement.gov.gr/                                                                                    

που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο 

μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ 

του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 

με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.14 

β) Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 

μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 

απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το 

ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 

το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 

το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,15 τθν κατάςταςι 

του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

2.2.3 τθσ παροφςθσ16 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ 

τθσ αξιοπιςτίασ του. 
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 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
15

  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
16

   Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/




Κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, 

όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του 

άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, 

ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που 

προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.17 

δ) Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν 

ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 

ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου 

εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 

όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.18 

 

ε) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 

αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.19 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ)
 20 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. 

i. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι φορείσ, ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηεται, υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 

τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

ii. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό 

μορφι υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που 

υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραφο 

2.2.8.2 τθσ παροφςασ), οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

iii. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ 

εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 

αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 

περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ 

                                                           
17 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
18 Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
19

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
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 Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ 

ΕΑΑΔΘΣΥ 





θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 

περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

iv. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα 

Αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 

εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρακάτω 

παράγραφο  3.2., και μόνο ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν αποκλείει τθ 

δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να ελζγξει τθν πλιρωςθ των απαιτοφμενων 

προχποκζςεων (π.χ. τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ) ςτο πρόςωπο οποιουδιποτε 

προςφζροντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.  

Κατά το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί 

να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ αυτισ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, τίκεται προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτουσ προςφζροντεσ 

προκειμζνου να υποβάλλουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, και ο προςφζρων υποβάλλει, εντόσ τθσ ανωτζρω οριςκείςασ προκεςμίασ, 

αίτθμα προσ τθν αρμόδια Επιτροπι για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 

ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ (παρ. 12 άρκρο 43 ν. 4605/2019). 

v. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.3.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

vi. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4 τθσ παροφςασ. 

vii. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 





β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.21  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 

ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 

ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

γ1) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β),  πιςτοποιθτικό  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 

επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 

λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί 

υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 

προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 

για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 

από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 

ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και 

ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να 

αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 

κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

                                                           
21 Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ των παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ 
ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω 
διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ 





Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) 

του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ2) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραφο 

λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 

επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4.  (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ),  οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 

τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 

2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων 

οικονομικϊν χριςεων  (2018-2019-2020), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ 

φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι εκ του νόμου 

υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθφίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηουν τα ζντυπα Ε3  

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ του «μζςου ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν», κατά 

τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν.  

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τα υπό προμικεια 

αγακά, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, 





υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά 

το διάςτθμα αυτό.22 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν:  

α) Εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

από τθν αρμόδια αρχι. 

Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  βεβαίωςθ 

του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 

 

Β.5 Για τθν απόδειξθ των προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ 

παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

1.Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμο, που να αφορά Μζςα 

Ατομικισ Ρροςταςίασ. 

2.Ριςτοποιθτικό EN ISO 14001 Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ι ιςοδφναμο. 

 

Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ και να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,   εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ23, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 

πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
22 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ 
εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
23

    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 
3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και 

ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 

θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 





 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε 

ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 

από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι 

τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, 

εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 

οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 

του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό ι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 

πόρουσ, προςκομίηει:  

α) τα δικαιολογθτικά  που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ και  

                                                                                                                                                                                        
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι 

μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 





β) ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), 

δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ 

μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ 

χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι 

ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να 

είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 

διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει 

χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται 

από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.8. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.2, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 τθσ παροφςασ και 

β) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο 

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των 

υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

2.3 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςω του 

Συςτιματοσ, με τρόπο και ςε χρόνο που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τισ επιμζρουσ 

μελζτεσ των φορζων υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 

προμικειασ ανά ομάδα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται 

θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 

τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Οδθγίεσ Ορκισ Κατάρτιςθσ 

Ηλεκτρονικισ Ρροςφοράσ  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ 

ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των 

ςυνθκιςμζνων ηθτθμάτων κατά τθν κατάρτιςθ και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: Πςοι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν 

ςτον τρόπο υποβολισ προςφοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, καλοφνται να 

υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 





«Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Συνθμμζνα αρχεία» ςτον 

θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ μορφι. Εν ςυνεχεία, θ Aνακζτουςα Αρχι 

αποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ 

εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ με φυςικι 

παρουςία, είτε απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

 

 
2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.3.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόφαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 

37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 

υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε 

από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 

προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 

910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 

4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.3.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ 

με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και 

το άρκρο 10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ24, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα 

ανωτζρασ βίασ, θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ 

του ελάχιςτου διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ και θ δθμοςίευςι τθσ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του 

Υποςυςτιματοσ. Θ Ανακζτουςεσ Αρχζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ τεχνικισ αδυναμίασ 

λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ, τα τθσ ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που επθρεάςτθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ 

δυςλειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ ενζργειεσ από εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ, κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

2.3.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 

προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό φορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 

εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, 

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

ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.3.2.4  Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 

θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 

ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 

μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα 

θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό 

Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 

προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  

ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.25 

Στθ ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναφερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του 

παρόντοσ άρκρου ελζγχων, το Υποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ 

διεπαφισ του χριςτθ, τθν επιτυχι υποβολι τθσ προςφοράσ και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει 

από «Ρροςχζδιο» ςε «Ενεργι». Επίςθσ αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό φορζα ςχετικό 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το Υποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

ςφάλματοσ και ο προςφζρων καλείται να κεραπεφςει το ςχετικό ςφάλμα με ενζργειεσ του, αναλόγωσ 

του είδουσ του ςφάλματοσ και ςφμφωνα με τα εγχειρίδια και τουσ οδθγοφσ που αφοροφν ςτθ χριςθ 

του Υποςυςτιματοσ26. 

 

2.3.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 

Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

2.3.2.5.1. Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 

προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 

που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 

θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
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β) είτε των άρκρων 15 και 2727 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 28 

 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ29 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 

22, 2οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 

τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 

θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199930,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 

υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 

ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 

προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο31.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 

και τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το 

άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) 
μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο 
άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει 
τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν 
προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ 
θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
28 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ 
και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που 
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i. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. 

Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 

ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 

Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 

επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). 

Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια 

ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 

2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 

εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά 

με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του 

κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 

εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 

αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 

ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο 

οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ 

πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

v. Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ 

ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν 

θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 

υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα 

αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.3.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ32 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςφορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ 

τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format 

(PDF) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ ι δ’ τθσ παραγράφου 2.3.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ. 
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2.3.4.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.3.4.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) και ii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1 τθσ 

παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 

διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του ω. 

4412/2016. 

 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ αυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 

ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι 

άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 

Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 

μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.3.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ VI  τθσ παροφςασ. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

2.3.4.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα  ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, III τθσ Διακιρυξθσ, και 

περιλαμβάνει ζγγραφα ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράφονται ακριβϊσ πϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί 

θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω 

Ραραρτιματα. 

Επίςθσ, oι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ (προςφζροντεσ), κα κατακζςουν ςτθν Τεχνικι 
Ρροςφορά τουσ: 

 υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94 παρ.5 του 
Νόμου 4412/16, με τθν οποία κα δθλϊνουν: 
α. τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και 
β. τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον 
τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

 Π,τι ζχει απαιτθκεί και ηθτθκεί ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, ιτοι 
πρότυπα EN, ςθμάνςεισ CE, κλπ. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ότι τα προιόντα ζχουν γραπτι εργοςταςιακι 
εγγφθςθ ενόσ ζτουσ 

 
Ρροςκόμιςθ δείγματοσ 

Θ προςκόμιςθ δείγματοσ είναι απαραίτθτθ. Ωσ εκ τοφτου, οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - αντιδείγμα). 
Το δείγμα και το αντιδείγμα, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
τθσ Υπθρεςίασ - επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ςε βαςικοφσ μθχανιςμοφσ ι λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται. Επίςθσ 
απορρίπτονται προςφορζσ με αςαφι ι ελλιπι τεχνικι προςφορά. 
Θ προςκόμιςθ από τουσ διαγωνιηόμενουσ δείγματοσ και αντιδείγματοσ για το προςφερόμενο είδοσ, 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτά του και θ ςυμφωνία του με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ, 
είναι υποχρεωτικι. 
Τα δείγματα κα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Δ/νςθσ 
Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 10438, Ακινα) 
και ϊρεσ 08:00 – 15:00, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κα ςυνοδεφονται από δελτίο αποςτολισ. Δείγματα 
που περιζρχονται ςτο Διμο με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι μετά το πζρασ των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ 
προςφοράσ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 
Το κάκε δείγμα κα είναι τοποκετθμζνο ξεχωριςτά ςε διάφανθ πλαςτικι ςακοφλα με αυτοκόλλθτο 
ταμπελάκι με το είδοσ και τθν αντίςτοιχθ ομάδα που αναφζρεται ςτθν μελζτθ, ςτο οποίο κα 
αναγράφεται ο προμθκευτισ, το λεκτικό τθσ ομάδασ, θ ακριβι περιγραφι του είδουσ ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προϊόντοσ. 
Τα κατατεκζντα δείγματα του ανακθρυςςόμενου αναδόχου κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ τθσ 
υπθρεςίασ, ο δε ανάδοχοσ κα κλθκεί να προβεί ςτθν καταςκευι των ειδϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και με τα δείγματα που κατζκεςε. 
Θ μθ προςκόμιςθ δείγματοσ ςθμαίνει αυτομάτωσ τθ μθ αξιολόγθςθ του ςυμμετζχοντοσ. 
 

 
2.3.5  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» -  
            Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν  παροφςα  κριτιριο 
ανάκεςθσ, όπωσ ορίησται κατωτζρω. 
 
Ρροςφορά με τιμι μονάδασ 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ των προσ προμικεια ειδϊν δίνονται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο 

ι/και κιλό), ςφμφωνα με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ τθσ 

παροφςασ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ οικονομικισ προςφοράσ που παράγεται από το ςφςτθμα, οι προςφζροντεσ 

πρζπει να επιςυνάψουν ςτον (υπο)φάκελλο “Οικονομικι Ρροςφορά” και το Ζντυπο Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, και ςυμπλθρωμζνο με τθν αναγραφόμενθ 

προςφερόμενθ τιμι, που επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ  ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

Στθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

- Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

- Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  





- Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται.  

- Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 

102 του ν. 4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα  ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

 

2.3.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

των προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ 

μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 

αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 

διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 

τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και 

τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.3.4. (Ρεριεχόμενο Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -  Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ), 2.3.5. (Ρεριεχόμενο Φακζλου «Οικονομικισ Ρροςφορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και 





υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.3.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 3.2. (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 

κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 

102 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.1.2  τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά 

με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται 

αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 

ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 

προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 

ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 

απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

 

 

 

 





3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι διενζργειασ και ΑξιολόγθςθσΡροςφορϊν), εφεξισ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 

προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ 

ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ, ακολουκϊντασ κατά περίπτωςθ τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

προςφορϊν.  

2. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα οριςτεί μζςω γραπτισ ενθμζρωςθσ ςτθν «Επικοινωνία» του ςυςτθμικοφ 

διαγωνιςμοφ. 

 
Στο ςτάδιο αυτό τα αποςφραγιςκζντα ςτοιχεία των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων δεν 

είναι προςβάςιμα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ςφμβαςθσ. 

3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων33 τθσ, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

 

Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν:34 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 

υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 

ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν 

ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των 

δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε 

αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε 

ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε 

ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ 

αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα 

αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.35 

 

Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται  για τθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ επιμζρουσ ςθμείων των ςτοιχείων 

που περιλαμβάνονται ςε ζνα φάκελο υποψθφιότθτασ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του 

                                                           
33

 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι 

διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των 

προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν 

κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε 

άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
34

 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
35

  Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  





οικονομικοφ φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Ειδικότερα: 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε 

του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 

απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 

ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 

 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 

καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 

των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν 

αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά 

μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

 

- Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ 

που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται 

τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο 

ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

- Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ36 γίνεται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςότιμεσ προςφορζσ.  
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 Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ςτθν ενιαία απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 





 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω 

πρακτικά εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων37 («Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 

εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν.  

 

Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται 

ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου  

3.2.1 Ρροκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι 

θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 

λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται 

από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 2.3.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 

προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 

κλειςτό φάκελο, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, ϊρεσ: 

08:00 – 15:00), ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ 

παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 

προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.3.2.5 

 

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

υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 

δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια 

του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

3.2.2 Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

                                                           
37

  Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  





Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για 

παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ 

χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ 

προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ 

ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 

του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται.  

Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 

των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και 

πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 

3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου 

 Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 

διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 

όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3. (λόγοι αποκλειςμοφ) και 

2.2.4  - 2.2.6 και 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 και 2.2.8 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

3.2.4 Ολοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-

γνωμοδότθςθσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράφου 3.3 τθσ παροφςθσ.  





 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 

ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 

αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 

οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 

οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 

αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν 

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

αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ38.  

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.39 

 

3.3.2 Ζλευςθ ζννομων αποτελεςμάτων κατακφρωςθσ 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 

αποκλειςτεί οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) παρζλκει επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από τθν επίτροπο του Διμου Ακθναίων του 

Ελεγκτικοφ Συνζδριου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 άρκρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενζργεια του 

προςυμβατικοφ ελζγχου του ν.4700/2020 (Αϋ127),  και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που 

ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. 

Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 

οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

                                                           
38

  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 περ. εϋ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

39 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




3.3.2 Ρρόςκλθςθ υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 

ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με 

τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 

τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 

ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 

άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι 

αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ 

ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι και οριςτικι  Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 

ςφμβαςθ και ζχει ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον 

τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι 

παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 

που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 





Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ40.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 

αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ 

και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι 

εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5941. 

 

3.4.3 Ραράβολο– Τρόποσ κατάκεςθσ 

 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό μθδζν και πζντε 

δζκατα επί τοισ εκατό (0,5%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςφμβαςθσ.Το φψοσ του 

παραβόλου δε μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε 

χιλιάδων (15.000) ευρϊ.  

Για τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφόςον  παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για ομάδα ι 

ομάδεσ τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ του παράβολου υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ομάδασ ι των ομάδων 

τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τα οποία αςκείται θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ 

γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Αρχι 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100+) και αποτελεί 

ζςοδο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του 

παράβολου ο προςφεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ  ζντυπο προςφυγισ  του Ραραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 

- επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ 

‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 

- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το 

αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ 

ΑΕΡΡ και όχι θ ανακζτουςα αρχι. 

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα: 

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, 

β) ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, 

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ 

από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφυγισ του προςφεφγοντοσ, το παράβολο αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, 

εφόςον: 

α) ο προςφεφγων δεν αςκιςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 372 αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ ι 
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β) ο προςφεφγων παραιτθκεί από αυτιν ι 

γ) με τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου απορριφκεί θ αίτθςθ του προςφεφγοντοσ ι 

δ) ςε κάκε περίπτωςθ που δεν διατάςςεται θ ΑΕΡΡ να επιςτρζψει το παράβολο ςτον προςφεφγοντα. 

 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 

39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ 

ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και το άρκρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ ανωτζρω παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Θ Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ, ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του διαγωνιςμοφ, 

επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα και 

ιδίωσ το τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017, ςε μορφι θλεκτρονικοφ 

αρχείου Portable Document Format (PDF) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ ι δ’ τθσ 

παραγράφου 2.3.2.5.1 τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία», και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον 

κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ 

ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, 

προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 362 του ν. 4412/2021 και τθν παρ. 3 άρκρο 7 του π.δ. 39/2017, 

για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα 

που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 

πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1, ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 

προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα μζςω του 

θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 

κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ . 

 Οι ανωτζρω προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ.  

 

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – Συνζπειεσ αποφάςεων Α.Ε.Ρ.Ρ42. 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ΑΕΡΡ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςφυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ 

νομιμότθτά τθσ.  
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Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, αφοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του 

οριςκζντοσ ωσ ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ 

ιςχυριςμοφσ του προςφεφγοντοσ, τισ απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ 

παρζμβαςθσ, τουσ ιςχυριςμοφσ του παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με 

πλειοψθφία, κατόπιν φανερισ ψθφοφορίασ, και είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόφαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόφαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι 

απορρίπτει τθν προδικαςτικι προςφυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά πράξθσ 

ακυρϊνεται ολικϊσ ι μερικϊσ θ προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ 

κατά παράλειψθσ, ακυρϊνεται θ παράλειψθ και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για 

να προβεί αυτι ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ ΑΕΡΡ. 

Οι αποφάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςφυγϊν από τθν ΑΕΡΡ υπόκεινται αποκλειςτικά 

ςτα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν ωσ κατωτζρω παράγραφο. 

H Α.Ε.Ρ.Ρ. επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί 

να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ (παρ. 5 άρκρο 367 ν. 4412/2016). 

3.4.7  Κοινοποίθςθ αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ 

Οι αποφάςεισ των ςχθματιςμϊν τθσ ΑΕΡΡ και οι αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ αναςτολισ – 

προςωρινϊν μζτρων κοινοποιοφνται, με επιμζλεια του γραμματζα τθσ ΑΕΡΡ, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίςθσ, οι αποφάςεισ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΡΡ, 

τθρουμζνων των ρυκμίςεων του ν. 2472/1997 και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 τθσ 23.11.1995), ωσ προσ τθν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

3.4.8 Δικαςτικι προςταςία – Αρμόδιο δικαςτιριο 
 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 

αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των 

ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι.  

Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 

ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ43 .  

Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο 

Ακθνϊν. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και 

ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. 

 Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του Δικαςτθρίου τθσ παρ. 3 κωλφουν 

τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 

προςωρινι διαταγι τθσ παρ. 7 του άρκρου 372 το αρμόδιο δικαςτιριο αποφανκεί διαφορετικά. 

Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με 

τθν προςωρινι διαταγι τθσ ανωτζρω παραγράφου το αρμόδιο δικαςτιριο αποφανκεί διαφορετικά. 

Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ 

από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 

εδ. γϋ-ηϋ του ν. 4412/2016.  

Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται 

και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει 

μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ 

ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

 Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ 

γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, 

εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/202144 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ 

των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, 

εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ 

εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό 

διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το 

δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 

παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθτθσ ωσ άνω 

                                                           
44

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των νζων ειδικϊν 

δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 

δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 





Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 

αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε 

λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 

άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω 

ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά 

κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 

97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με 

το ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 

τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ 

κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 

του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται το 

ςυμφωνθτικό. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον φορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.3.3 τθσ παροφςασ, θ οποία 

ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, , θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο 

να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ 

τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ 

ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 

γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 

εκπρόκεςμου.  

 

 

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Διάρκεια ςφμβαςθσ –  Τροποποίθςθ κατά τθ διάρκεια ςφμβαςθσ 
4.3.1 Διάρκειασ ςφμβαςθσ  

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του 
υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 





Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ - παράδοςθσ των ειδϊν και τ’ επζκταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ορίηεται όχι πζραν των δζκα (10) μθνϊν από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
 

4.3.2 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 

«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Ρροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν 

τροποποίθςθ ςφμβαςθσ» και του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ν. 4412/2016  

Τυχόν τροποποιιςεισ των ςυμβατικϊν όρων κα υποβλθκοφν ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

4.4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
4.4.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

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

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

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

Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 

επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.4.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των 

παραγράφων  2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 

16 του ν.2939/2001. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του 

αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) 

που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 3.3.2 

τθσ παροφςασ (παρ.4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016) και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Η μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ 

ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.45. 

 

4.4.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 

καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 

κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 

οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ 

και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με 

ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 

ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
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κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ46. Οι υποχρεϊςεισ και οι 

απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί.  

Στο ςυμφωνθτικό κα περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 

υπεργολάβων του.  

 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

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

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 

οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει 

ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.4.3. τθσ παροφςασ. 

4.6 Τρόποσ πλθρωμισ – Κρατιςεισ 

4.6.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε 

παραςτατικοφ, μετά από κάκε παραλαβι των υλικϊν αφοφ ζχει υπογραφεί από τθν αρμόδια 

Επιτροπι το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και αφοφ αφαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 περί 

παραλαβισ υλικϊν. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 

δ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μζςα ςε είκοςι εννζα (29) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου για τθν πλθρωμι εγγράφου ςτθν 

Υπθρεςία, άλλωσ από τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παρ. 3 τθσ υποπαραγράφου Η.5 τθσ 

παραγράφου Ηϋ του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Αϋ 107) και εφόςον ο τελευταίοσ προςκομίςει 

τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τότε θ ανακζτουςα 

αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 69Η «Ρροκεςμίεσ αποςτολισ 

δικαιολογθτικϊν δθμοςίων δαπανϊν και δαπανϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ζκδοςθσ τίτλου 

πλθρωμισ και εξόφλθςθσ αυτϊν» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον Ανάδοχο. 

 

4.6.2  Κρατιςεισ 

α) Κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (παρ. 7 άρκρο 375  Ν.4412/2016). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το 

ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 

4412/2016. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) Θ κράτθςθ 

αυτι υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (παρ. 3 άρκρο 350 Ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεφχοσ Β')). 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 

τεφχοσ Βϋ)). 

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

ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ)). 

ςτ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). 

Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του 

κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν (τθλ. 210 5277305, email: 

t.logistiriou@athens.gr).  

 

4.7 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 
προμικειασ 

4.7.1 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία 

του άρκρου 103 Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα 

που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί 

με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά 

μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε φορά από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παρ. 2. 

 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 

περίπτωςθ γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 

διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 

ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του (θ 

ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ 

όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν).  Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να 

ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

4.7.2 Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν 

ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί 

αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

β) καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ 

οικονομικό φορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο 

οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ 

δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32.  

Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 

αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 

φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ 

κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 

τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 

τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 





Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν 

ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια 

των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο 

οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να 

εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

4.7.3 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόςτιμο47 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 

υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 

διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 

αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 

περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ. 

4.7.4 Γνωςτοποίθςθ κιρυξθσ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν 

ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου 

αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

4.8 Χρόνοσ  παράδοςθσ  των ειδϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίηεται ςτθν παρακάτω παράγραφο 4.9 τθσ παροφςασ. 

4.8.1 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 





α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων 

κατά τθ διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ.  

 

4.8.2 Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

4.8.3 Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 

ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, 

επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4.6.2 τθσ παροφςασ, περί κυρϊςεων 

για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 

 

 4.8.4 Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ  των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται.  

Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλου ιδιαιτζρωσ ςοβαροφ 

λόγου, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. 

Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται 

κυρϊςεισ. 

 4.8.5 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 

εάν λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο 

προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

4.8.6 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 

αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν και τθν Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν 

θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ 

νωρίτερα. 

4.8.7 Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, 

ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

4.9    Δειγματιςμόσ των ειδϊν- Ιδιαίτεροι όροι παράδοςθσ των ειδϊν- Ροιοτθτα ειδϊν 

4.9.1 Δειγματιςμόσ ειδϊν 
 
Κατόπιν τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι απαραίτθτοσ ο δειγματιςμόσ όλων των ειδϊν που 
κατακυρϊκθκαν ανά ομάδα, από τουσ υπαλλιλουσ του Διμου Ακθναίων. Για το ςκοπό αυτό ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ικανό αρικμό δειγμάτων ςτο ςφνολο του μεγεκολογίου που 
διακζτει, ςφμφωνα πάντα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςε χϊρουσ και θμερομθνίεσ που κα 
οριςτοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Ακθναίων, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί: α) ο 
απαραίτθτοσ δειγματιςμόσ των ειδϊν από τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, χωρίσ να ξεπεράςει το 
χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν, αλλά και β) να είναι υποχρεωτικά παρϊν προκειμζνου να 
λαμβάνει υπόψθ του τισ πικανζσ μετατροπζσ του μεγεκολογίου ανάλογα με τισ ιδιομορφίεσ των 
ςωματότυπων των εργαηομζνων. 





Ριο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ των ακριβϊν μζτρων για το 
προςωπικό που κα ηθτθκεί, ειδικότερα ςτισ πολυπλθκείσ εργατοτεχνικζσ υπθρεςίεσ, χωρίσ όμωσ να 
παρεμποδιςτεί και να απαςχολθκεί άςκοπα θ λειτουργία τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ. 
Ωσ εκ τοφτου, μετά το πζρασ του δειγματιςμοφ των ειδϊν ο ανάδοχοσ κα είναι κακόλα υπεφκυνοσ για 
τθν ςυλλογι των μεγεκϊν όλου του προςωπικοφ του Διμου ανά είδοσ ςε ςυνεργαςία με τισ 
Υπθρεςίεσ τουσ. 
Για τθν ορκι διαδικαςία κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δειγματολθψίασ, θ εκάςτοτε Υπθρεςία του 
Διμου κα τθρεί ςε φυςικό αρχείο τα μεγζκθ για κάκε εργαηόμενο ανά είδοσ, με τθν υποχρζωςθ να 
ενθμερωκεί ενυπογράφωσ ο κάκε υπάλλθλοσ για τα μεγζκθ που δόκθκαν ςτθν ανάδοχο εταιρεία, 
κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεισ και παρατθριςεισ ανάλογα με το ςωματότυπο του, όπωσ επίςθσ και 
να διαβιβάςει το εν λόγω αρχείο ςτθν προεξάρχουςα Υπθρεςία του Διμου, θ οπoία είναι κακ’ φλθν 
αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

4.9.2. Ιδιαίτεροι όροι παράδοςθσ των ειδϊν 

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά με ευκφνθ του προμθκευτι και με δικά του μεταφορικά μζςα, ςε 
χϊρουσ και θμερομθνίεσ που κα οριςτοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου Ακθναίων. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, αφοφ ζχει τελειϊςει ο προβλεπόμενοσ δειγματιςμόσ, όλα 
τα είδθ για μία εργατοτεχνικι Υπθρεςία του Διμου, των εκατό (100) περίπου εργαηομζνων, για τθν 
αποφυγι πικανϊν αποκλίςεων από τα προςκομιηόμενα δείγματα και από τθν λιψθ των μεγεκϊν που 
κα ζχουν πραγματοποιθκεί, ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία 
περάτωςθσ του δειγματιςμοφ. 
 
Θ κάκε παράδοςθ κα πραγματοποιείται ςε αποκικθ του Διμου θ οποία κα υποδεικνφεται κάκε φορά 
από τθν αρμόδια υπθρεςία και επί του εδάφουσ αυτισ. Σθμειϊνεται δε πωσ με τθν παράδοςθ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεωτικά πρζπει να φζρει και τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν μεταφορά και 
παράδοςθ των ειδϊν ςε αποκικθ του Διμου ι όπου κα υποδείξει θ υπθρεςία πλιρωσ 
ςυςκευαςμζνα και αςφαλιςμζνα. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανόν κα προκλθκεί 
από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι άλλου, μζχρι τθν παράδοςθ αυτϊν. 
Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα είδθ με τα οποία κα προμθκεφςει το 
Διμο Ακθναίων κα ανταποκρίνονται πλιρωσ ωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
μελζτθσ, ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ αρίςτθσ ποιότθτασ και πλιρωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που 
προορίηονται. 
Τα είδθ κα καταςκευαςτοφν επί μζτρω, αφοφ κα ζχουν γίνει οι απαιτοφμενεσ πρόβεσ για τθν τζλεια 
εφαρμογι ανάλογα με τισ τυχοφςεσ ιδιομορφίεσ τθσ ςωματικισ διάπλαςθσ κάκε δικαιοφχου, με 
δικαίωμα αλλαγισ, εφόςον δεν κα είναι ςτα κανονικά μζτρα. 
Θ καταςκευι των ειδϊν κα παρακολουκείται ςτα διάφορα τθσ ςτάδια από τθν αρμόδια Υπθρεςία, οι 
δε προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να επιφζρουν τυχόν ενδεικνυόμενεσ, ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ 
ι κατά τισ δοκιμζσ ι μετά το τζλοσ τθσ καταςκευισ, διορκϊςεισ από κακοτεχνίεσ ι τεχνικζσ 
αςυμμετρίεσ. 
 

Ποιότητα ειδών 

Τα είδθ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, τθν προςφορά του Αναδόχου/ων και το αντίςτοιχο δείγμα. Ο προμθκευτισ εγγυάται 
τθν καλι ποιότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, για ζνα (1) χρόνο τουλάχιςτον και υποχρεοφται να 
καλφψει για το διάςτθμα αυτό τυχόν βλάβεσ κακισ καταςκευισ. 
Για τθν καλι ποιότθτα των ειδϊν, ο προςφζρων υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
τεχνικι προςφορά ότι ζχουν γραπτι εργοςταςιακι εγγφθςθ ενόσ ζτουσ, , και ςτθν ςυνζχεια θ 
εργοςταςιακι εγγφθςθ να προςκομιςτεί κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν. 
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ζλεγχο ποιότθτασ τυχαίου δείγματοσ των υπό 
προμικεια ειδϊν ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, με ζξοδα του προμθκευτι. 
Είδοσ ι είδθ που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν κα απομακρφνονται και  με δαπάνθ 
του προμθκευτι, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, κα αντικακίςτανται από νζα είδθ. 





Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία, κα ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ν.4412/2016. Τα ίδια 
κα ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ που το είδοσ μετά τθ χρθςιμοποίθςθ του παρουςιάηει ελαττϊματα 
και ο ανάδοχοσ κακυςτερεί ι αρνείται τθν απομάκρυνςθ και αποκατάςταςθ του, ςφμφωνα με 
ςχετικι εντολι τθσ Υπθρεςίασ. 

 
4.10    Ραραλαβι ςυμβατικϊν ειδϊν  
4.10.1 Θ παραλαβι των ειδϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του 

άρκρου 221 του Ν.4412/2016). 

4.10.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 

καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ.   

 Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ  διακρίνεται ςε:  

 α) μακροςκοπικό ζλεγχο, ο οποίοσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οφκαλμοφ και 

διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ και 

 β) εργαςτθριακό ζλεγχο, ο οποίοσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ 

κλπ που διενεργοφνται ςε ειδικά εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά 

εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  

 

4.10.3 Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 

Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται 

από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ 

ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα 

του ελζγχου τοφτου. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από 

τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί ζλεγχοι για τθ 

ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί 

ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

 

4.10.4 Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το υλικό, με παρατθριςεισ 

αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι 

όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του 

φορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά 

του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, θ 

οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι 

του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαφίου, το υλικό μπορεί να απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον 

μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

 





4.10.5 Είδθ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με 

βάςθ τουσ ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 

παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςτθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 

του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ 

ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παρ. 15.3 και 15.4 τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν 

από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για 

επανεξζταςθ του υλικοφ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, 

βαρφνουν τον προμθκευτι, εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, 

ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι 

αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου 

και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.  

 

4.10.6 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι 

δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

 

4.10.7 Επίςθσ, παραπομπι, για επανεξζταςθ του υλικοφ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 

μπορεί να γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον 

ςκοπό αυτό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που το υλικό παραλιφκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια 

επιτροπισ παραλαβισ.  

 

4.10.8 Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων 

που  διενεργικθκαν κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, με τον 

τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτζλεςμα  τθσ 

κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν 

μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 

κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

4.11     Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν - Αντικατάςταςθ 
4.11.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 

υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 

τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 





4.11.2 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 

τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί 

να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 

τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου 

με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν 

παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 

ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

4.11.3 Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ  του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που 

απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει 

χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

4.12 Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε ςτο ςφνολό τθσ.  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκε θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 

διακιρυξθ. 

 

4.13   Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 4.7 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

προμικειασ), 4.8 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν)  και 4.11 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – 

Αντικατάςταςθ),  κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 

(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 

αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 

εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 

προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 

οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι 

να οριςτικοποιθκεί. 

4.14 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 

ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 





οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201648. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 

προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ 

που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 4.13 τθσ παροφςασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 

κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 

τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ 

οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

  

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

   

   

 

Ελζνθ Νόνα 

 

 

Καλλιόπθ Πάλλθ 

 
Δθμιτριοσ Π. Αυγερινόσ 
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   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016. 





Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α       I   

 
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
«Ρρομικεια Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του Διμου 
Ακθναίων» 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
α) Του άρκρου 42 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεφχοσ Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για 
τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων», 
β) Τθσ ΚΥΑ: 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ 
ιατρικισ», 
γ) Τθσ ΚΥΑ: 87669/2019 που αφορά μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 43726/2019 ΚΥΑ 
Σασ γνωρίηουμε ότι με τα οριηόμενα του άρκρου 42 «Γενικζσ υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν» του Ν. 
3850/2010 «Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 
ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ εργαςίασ και να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και 
αςφάλεια των τρίτων» και βάςει τθσ ΚΥΑ 43726/2019 «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ 
ιατρικισ», θ ανάγκθ για τθν επείγουςα προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ κρίνεται 
επιβεβλθμζνθ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων του Διμου 
Ακθναίων. 
Οι προδιαγραφζσ των μζςων ατομικισ προςταςίασ είναι ςφμφωνεσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και 
πιο ςυγκεκριμζνα με τθν Κ.Υ.Α. 43726/2019 και τθν μερικι τροποποίθςι τθσ, τθν Κ.Υ.Α. 87669/2019. 
Επιςθμαίνεται ότι τα αναγκαία Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ βάςει τθσ υπ’ αρικ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. 
παρζχονται ςτουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και ςτουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ 
Δικαίου, Αορίςτου και Οριςμζνου Χρόνου, κακϊσ και ςτουσ ςυμβαςιοφχουσ μίςκωςθσ ζργου των OTA 
αϋ και βϋ βακμοφ ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότθτα, τον χϊρο και το αντικείμενο εργαςίασ τουσ. 
Θ παροχι των μζςων ατομικισ προςταςίασ είναι υποχρεωτικι για τον εργοδότθ και ο εργαηόμενοσ 
υποχρεωτικά φζρει τα μζςα ατομικισ προςταςίασ κατά τον χρόνο τθσ εργαςίασ του, προσ διαφφλαξθ 
τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, τα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ οφείλουν να φζρουν όλοι οι εργαηόμενοι 
υπάλλθλοι, ανεξάρτθτα από τθ ςχζςθ εργαςίασ τουσ με το Διμο. 
 





 
ΟΜΑΔΑ 1: ΥΡΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Απαςχολοφμενοι ςε κακαριςμό και απολφμανςθ κάδων, απαςχολοφμενοι που 
διενεργοφν ψεκαςμοφσ, κακαριςμόσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, απαςχολοφμενοι ςε 
αφοδευτιρια κλπ. 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχο υπόδθμα τφπου μπότα από ςυνκετικό υλικό, αντιςτατικό υλικό, 
αβλαβισ, άνετθ, ςτακερι, με προςτατευτικό δακτφλων ζναντι κροφςθσ 200 Joule με κλειςτι φτζρνα 
και περιοχι πατιματοσ για απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ, με προςτατευτικό ςόλασ ζναντι 
διάτρθςθσ και αντιολιςκθτικι ςόλα με αυλακϊςεισ, ευρφχωρθ εφαρμογι. 
 
Σιμανςθ: S5, CE, καταςκευαςτισ κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ. 
Ρρότυπα: EN ISO 20345:2011, EN ISO 13832-2:2018 
 

ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΝΟΗΣ 
 

1. ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο Χριςθσ: Νοςθλευτικό προςωπικό, Γιατροί, οδοντίατροι, επόπτεσ δθμόςιασ υγείασ 
Χαρακτθριςτικά: Ιατρικι μάςκα προςϊπου μιασ χριςθσ τφπου IIR, τριϊν ςτρωμάτων, υποαλλεργικι. 
Αποδοτικότθτα βακτθριακοφ φιλτραρίςματοσ (BFE) ≥ 98% (EN 14683/Type IIR) 
Να είναι ανκεκτικι ςτο αίμα και ςτα υγρά, να παρακρατά μικροοργανιςμοφσ και τθν ςκόνθ και να 
επιτρζπει τθν αναπνοι. 
Να διακζτει μαλακά άνετα ελαςτικά κθλφκια αυτιϊν και ρυκμιηόμενο επιρρίνιο ζλαςμα για τζλεια 
εφαρμογι. 
 
Βαςικά χαρακτθριςτικά: 
 
Χρϊμα: μπλε ανοιχτό 
Υλικό: Nonwoven άοςμο φφαςμα PP και Meltblown Filter Paper 
Διαςτάςεισ για μζγεκοσ ενιλικα: 17,5 cm x 9,5 cm 
Οι μάςκεσ να διατίκενται ςε ςφραγιςμζνθ ςυςκευαςία (κουτί) των 50 τεμαχίων. 
Σιμανςθ: CE 
Ρρότυπα: EN 14683:2019 Type IIR 
93/42/EEC 
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 

1. ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Χαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ από πολυκαρβονικό υλικό. 
Γυαλιά με ενιαίο πανοραμικό φακό, πολυανκρακικό φίλτρο με διαμορφωμζνα πλαϊνά προςταςίασ 
και προςταςίασ μετϊπου. 
Να διακζτει βραχίονεσ ρυκμιηόμενου μικουσ για καλφτερθ προςαρμογι. 

1. Με πλευρικι προςταςία 
2. Με προςταςία από θλιακι ακτινοβολία UV 400 
3. Αντιχαρακτικι επίςτρωςθ για πρόςκετθ ανκεκτικότθτα 

 
Σιμανςθ: Στουσ βραχίονεσ: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ, F (μθχανικι 
αντοχι) 
Στον οπτικό δίςκο (EN166): 1 (οπτικι κλάςθ), 6 (βακμόσ προςταςίασ από τθν θλιακι 
ακτινοβολία/protection class), Κ (προςταςία ζναντι τριβισ) ι ιςοδφναμο 
Ρρότυπα: EN 166 1FT, ΕΝ 172-5.3.1 (UV Protection) 
 

2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 





Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ ουςίεσ (υγρζσ ι ςκόνεσ) ι και από 
μθχανικοφσ κινδφνουσ (τροχόσ, τόρνοσ κ.α.) 
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά αςφαλείασ κλειςτοφ τφπου με διαυγζσ φακοφσ από polycarbonate για 
αντιχαρακτικι και αντιςτατικι προςταςία ενϊ παράλλθλα προςτατεφουν από ακτινοβολία UV. 
Να φζρουν μαλακό ρυκμιηόμενο ςκελετό, με πλαϊνά προςτατευτικά, 100% μθ μεταλλικά. 
Να ζχουν αεριηόμενο εςωτερικό πλαίςιο με αφρϊδθ επζνδυςθ για άνετθ εφαρμογι και ζμμεςο 
ςφςτθμα εξαεριςμοφ. 
Να είναι κατάλλθλα για όλεσ τισ εργαςίεσ κατά τισ οποίεσ πρζπει να προςτατεφονται οι οφκαλμοί. 
 
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: 
Οπτικόσ δίςκοσ από πολυκαρβονικό υλικό, αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με ιμάντα 
ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
 
Σιμανςθ: Στο πλαίςιο: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ, Β (μθχανικι 
αντοχι), 3 (προςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ), 4 (προςταςία από ςκόνθ) 
Στον οπτικό δίςκο: 1 (οπτικι κλάςθ), Β (μθχανικι αντοχι), Κ (προςταςία ζναντι τριβισ), Ν 
(αντικαμβωτικι επζνδυςθ) ι ιςοδφναμα. 
Ρρότυπα: EN 166 1 FT κατ’ ελάχιςτο, EN 170 2C-1.2 κατ’ ελάχιςτο 
 

ΟΜΑΔΑ 4: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 

1. ΡΟΔΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΜΑΑΚΙ) ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ: Κατά τον κακαριςμό εςωτερικϊν χϊρων. Θ ποδιά κα χρθςιμοποιείται από το 
προςωπικό που αςχολείται με τον κακαριςμό των κτιρίων και των χϊρων γραφείων 
Χαρακτθριςτικά: Ροδιά εργαςίασ, τφπου ςαμαράκι ολόςωμθ, με κορδόνια ςτθ μζςθ των οποίων οι 
διαςτάςεισ κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να μποροφν να καλυφκοφν αρκετά μεγζκθ. 
Θ ποδιά κα ζχει ςτρογγυλάδα ςτο λαιμό και κα είναι ςε χρϊμα μπορντό με λευκι λεπτομζρεια (ρζλι) 
ςτθν μεγάλθ τςζπθ που κα φζρει μπροςτά ςτο φψοσ περίπου τθσ μζςθσ. Θ ςφνκεςθ του υφάςματοσ 
κα είναι πολυεςτερικι 100% με αντοχι ςτον αποχρωματιςμό ςτα πολλαπλά πλυςίματα. Να 
ςιδερϊνεται εφκολα και να ςτεγνϊνει γριγορα. 
 

2. ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΣΗΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Απαςχολοφμενοι ςτον κακαριςμό απορριμματοφόρων, οχθμάτων και αυτοκινιτων. 
Ενδείκνυται για εργαηόμενουσ που εκτελοφν ταφι-εκταφι νεκρϊν, αφοδευτιρια, κτθνίατροι, κακϊσ 
και ςτα ειδικά ςυνεργεία που διενεργοφν ψεκαςμοφσ και απολυμάνςεισ. 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ ποδιά υψθλισ αντοχισ από ςυνκετικό υλικό, με ρυκμιηόμενο κορδόνι 
ςτον λαιμό και μακριά λουριά ςτο πλάι για δζςιμο ςτθν μζςθ. 
Να είναι ελαφριά, για πολφωρθ χριςθ και κατάλλθλθ για άντρεσ και γυναίκεσ, χρϊματοσ πράςινου. 
Διαςτάςεισ: 0,70 cm x 1.10 cm 
 
Σιμανςθ: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Ρρότυπα: ΕΝ 343, EN 14605:2005 
 
 
 
 

3. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Φόρμα εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου που 
κάνουν εξωτερικζσ εργαςίεσ, εργάτεσ κακαριότθτασ, οδοκακαριςτζσ, εργάτεσ αποκομιδισ, ςτουσ 
εργαηόμενουσ ςτα τεχνικά ςυνεργεία κλπ. 
Χαρακτθριςτικά: Φόρμα εργαςίασ με τιράντεσ από διπλό λάςτιχο, εξαιρετικισ αντοχισ, 
προςτατευμζνθ από το ςτικοσ μζχρι τα πόδια, από 60% βαμβάκι και 40% πολυεςτζρα, βάρουσ 
245gr/m² (+-5%), με λάςτιχο ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ, δφο πλαϊνζσ τςζπεσ, τςζπθ ςτθν πίςω πλευρά 
και ευρφχωρθ κωρακικι τςζπθ. 





 
Θ φόρμα εργαςίασ κα κλείνει με φερμουάρ και κα ζχει διπλζσ ραφζσ εξαιρετικισ αντοχισ, με 
προςαρμογι ςτθ μζςθ, τιράντεσ με ελαςτικό ζνκετο, πόρπεσ απελευκζρωςθσ ςτισ τιράντεσ, 
ανακλαςτικζσ λωρίδεσ αςφαλείασ ςτα πόδια. 
Θα φζρει δε και αντανακλαςτικζσ ταινίεσ ςτα μπατηάκια πλάτουσ 5cm. (μονι ςειρά γφρω από το κάκε 
πόδι). 
Στο εμπρόςκιο τμιμα τθσ φόρμασ κα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, θ ζνδειξθ «ΔΘΜΟΣ 
ΑΘΘΝΑΙΩΝ» και το μζγεκοσ εκτφπωςθσ των γραμμάτων κα κακοριςτεί ζπειτα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, και ςε ςυνεννόθςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ με τθν ανακζτουςα αρχι. 
Χρϊμα γκρι με πορτοκαλί λεπτομζρειεσ ςτισ τςζπεσ και μεγάλο εφροσ μεγεκϊν από S ζωσ 4XL. 
 
Σιμανςθ: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ 
Ρρότυπα: ΕΝ 13688 
Ριςτοποιθτικό ανακλαςτικισ ταινίασ: EN ISO 20471 Class 2 
 

4. ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ: Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά: Ροδιά υψθλισ ποιότθτασ για ςυγκόλλθςθ από δζρμα αγελάδασ με ραφζσ από Para-
aramid. Για να προςτατεφει τον κορμό και τα άνω πόδια κατά τθν ςυγκόλλθςθ, και ςχεδιαςμζνθ για 
να παρζχει προςταςία από πυρακτωμζνα ςωματίδια ι τετθγμζνα μζταλλα που παράγονται κατά τθ 
διάρκεια εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ ι παρόμοιων εργαςιϊν. 
 
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

  Ρροςταςία ςυγκόλλθςθσ κλάςθσ 2 
  υκμιηόμενεσ τιράντεσ για αςφαλι εφαρμογι 
  Κοφμπωμα γριγορθσ απελευκζρωςθσ 

 
Σιμανςθ: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ 
Ρρότυπα: EN ISO 11611 Class 2 A1 

ΟΜΑΔΑ 5: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
 

1. ΚΑΡΕΛΑ (τφπου μπζιημπολ) (UNISEX)  
Ρεδίο χριςθσ: Για τθν προςταςία από τον ιλιο κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο φπαικρο και 
ειδικότερα ςτουσ οδοκακαριςτζσ, ςτουσ εργαηόμενουσ αποκομιδισ απορριμμάτων και ςτουσ 
απαςχολοφμενουσ ςτθν ριψθ αςφάλτου. 
Χαρακτθριςτικά: Καπζλο τφπου baseball, 100% βαμβακερό, πορτοκαλί χρϊματοσ, με κυρτό γείςο και 
ρυκμιηόμενο ιμάντα ςτο πίςω μζροσ (velchro). 
Ζνα μζγεκοσ για άνδρεσ και γυναίκεσ. 
 
Ριςτοποιθτικό υφάςματοσ OEKO-TEX. 
 

ΟΜΑΔΑ 6: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 
 

1. ΚΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΚΥΚΛΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
Ρεδίο Χριςθσ: Αφορά τουσ εργαηόμενουσ που ζχουν χρεωκεί δίκυκλο μθχανάκι και εκτελοφν χρζθ 
κλθτιρα ι ανικουν ςτθν κατθγορία κλθτιρων. 
Χαρακτθριςτικά: Το κράνοσ κα καλφπτει όλο το πρόςωπο (τφποσ full face) και κα είναι 
καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικό πολυμερζσ υλικό, ιδίου πάχουσ και ςτερεότθτασ ςε όλα τα 
ςθμεία του, μεγάλθσ αντοχισ ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ (κροφςθ, ςφνκλιψθ, κάμψθ) και ανκεκτικό 
ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Να διακζτει εςωτερικι αντιβακτθριδιακι και υποαλλεργικι επζνδυςθ πλιρωσ αφαιροφμενθ, εφκολθ 
ςτο πλφςιμο και ςτθν επανατοποκζτθςι τθσ. 
Να διακζτει ςφςτθμα εξαεριςμοφ με επάνω και κάτω αεραγωγοφσ ςτο μπροςτινό μζροσ και 
εκτόνωςθ αζρα ςτο πίςω μζροσ. 





Να διακζτει ηελατίνα με ςφςτθμα κλειδϊματοσ με ςκλθρι και λεία εξωτερικι επιφάνεια, 
αντιχαρακτικι και με αντικαμβωτικι μεμβράνθ pinlock, με προςταςία από UV ακτινοβολία. 
 
Να διακζτει χαμθλό αεροδυναμικό κόρυβο. 
Να είναι χαραγμζνο ςτο δεξί πλαϊνό με ανεξίτθλο τρόπο «ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ». 
 
Σιμανςθ: CE, ΕCE 22.05 (type approval mark) 
 
 
 
 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Κλθτιρεσ που είναι οδθγοί δίκυκλων ι εκτελοφν χρζθ κλθτιρα. 
Χαρακτθριςτικά: Επιγονατίδεσ ανκεκτικζσ και ελαφριζσ με προςτατευτικι κάλυψθ από πλαςτικό ςτο 
μπροςτινό μζροσ. Εςωτερικά να είναι από υλικό που κα επιτρζπει τον αεριςμό του δζρματοσ. 
Εξωτερικά να είναι από υλικό ανκεκτικό ςτθ τριβι, ςτισ χθμικζσ ουςίεσ, αντιολιςκθτικό και εφκαμπτο. 
Θα επιτρζπουν τθν εφκολθ ςτροφι του γονάτου κατά τθν εργαςία. Οι επιγονατίδεσ κα διακζτουν δφο 
ηεφγθ ιμάντων πρόςδεςθσ για να προςαρμόηονται ςτο μζγεκοσ του ποδιοφ, οι οποίοι κα κλείνουν με 
ταινίεσ Velcro. 
 
Ρρότυπα: EN 1621-1 
 

ΟΜΑΔΑ 7: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 
 

1. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Για τουσ θλεκτρολόγουσ. 
Χαρακτθριςτικά: Μονωτικά εργαλεία για τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, ςε ςυνδυαςμό με γάντια. 
Πλα τα παρακάτω εργαλεία κα ζχουν μόνωςθ 1000V: 
α) ΡΕΝΣΑ, κατάλλθλθ για επιφάνειεσ ςφςφιξθσ με κοπτικζσ ακμζσ για μαλακά και ςκλθρά ςφρματα 
και ειδικό εργαλειοχάλυβα, ςφυρθλατθμζνο, ςκλθρυμζνο ςε λάδι. 
β) ΜΥΤΟΤΣΙΜΡΙΔΟ 160ΜΜ, επαγγελματικό με εργονομικι λαβι. 
γ) ΚΟΦΤΘΣ, καλωδίων 160ΜΜ με κοπτικζσ ακμζσ κατάλλθλεσ για τθν κοπι μαλακοφ ι θμίςκλθρου 
ςφρματοσ, ςφριηθ κοπι χωρίσ φάλτςο, πρόςκετα ςκλθρυμζνεσ επαγωγικά κόψεισ, ςκλθρότθτα 
κόψεων περίπου 58 HRC και διπλό ελατιριο χαμθλισ τριβισ για απαλό άνοιγμα-κλείςιμο. 
δ) ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 τεμαχίων, καλισ ποιότθτασ με γαλβανιηζ ςτζλεχοσ με ενιςχυμζνθ μφτθ για 
αντοχι και χαμθλά επίπεδα τριβισ, βιομθχανικοφ βακμοφ μόνωςθ 1000V, μθχανικι επεξεργαςία 
μφτθσ για εξαιρετικι ακρίβεια και γριγορο βίδωμα και ςτενεμζνθ μζςθ λαβισ για γριγορο βίδωμα 
χαμθλισ ροπισ. 
 
Σιμανςθ: CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Αρικμόσ ςειράσ, Ζτοσ καταςκευισ, Σιμα διεκνοφσ 
θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC). 
Ρρότυπα: ΕΝ 60900 

ΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ     ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α         ΙΙ 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΓΑ 1: ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

       

 

α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % ΠΟΟ Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

1 

ΓΑΛΟΣΔ 
cpv: 18816000-2 3.500 ηεφγοσ 25,00 € 87.500,00 € 24,00% 21.000,00 € 

108.500,0

0 € 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ    87.500,00 €  21.000,00 € 

108.500,0

0 € 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2: ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΝΑΠΝΟΗ 
 

 
      

 

α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % ΠΟΟ Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

1 

ΜΑΚΔ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

cpv: 33157100-6 180.000 τεμάχια 0,10 € 18.000,00 € 24,00% 4.320,00 € 

22.320,00 

€ 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   4.320,00 € 

22.320,00 

€ 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 3: ΓΤΑΛΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 
    

 

α/

α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ

 ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

% 
ΠΟΟ 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

1 

ΓΤΑΛΗΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗ

Α 
Cpv: 

33968000-3 3.500 τεμάχια 7,00 € 

24.500,00 

€ 

24,00

% 5.880,00 € 

30.380,00 

€ 

2 

ΓΤΑΛΗΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΛΔΗΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 
Cpv: 

300 τεμάχια 10,00 € 

3.000,00 

€ 

24,00

% 720,00 € 3.720,00 € 
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33968000-3 

  
ΣΥΝΟΛΟ       

27.500,0

0 €   6.600,00 € 

34.100,00 

€ 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 4: ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΔΝΓΤΜΑΙΑ 
     

 

α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % 
ΠΟΟ 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 

 

1 

ΠΟΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΑ 

(ΑΜΑΡΑΚΗ) ΓΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΔ 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ 

cpv: 35113400-3 1.000 τεμάχια 10,00 € 10.000,00 € 24,00% 

2.400,00 

€ 12.400,00 € 

 

2 

ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ 

ΠΟΓΗΔ 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

cpv: 35113400-3 500 τεμάχια 10,00 € 5.000,00 € 24,00% 

1.200,00 

€ 6.200,00 € 

 

3 

ΦΟΡΜΔ 

ΔΡΓΑΗΑ 

cpv: 35113400-3 3.100 τεμάχια 25,00 € 77.500,00 € 24,00% 

18.600,00 

€ 96.100,00 € 

 

4 

ΠΟΓΗΔ 

ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ 

cpv: 35113400-3 60 τεμάχια 22,00 € 1.320,00 € 24,00% 316,80 € 1.636,80 € 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ       93.820,00 €   

22.516,8

0 € 116.336,80 € 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 5: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΦΑΛΗ 
   

 

α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % 
ΠΟΟ 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 

 

1 

ΚΑΠΔΛΑ 

(ΣΤΠΟΤ 

ΜΠΔΪΕΜΠΟΛ) 

cpv: 18441000-2 3.000 τεμάχια 6,00 € 18.000,00 € 24,00% 

4.320,00 

€ 22.320,00 € 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 €   

4.320,00 

€ 22.320,00 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 6: ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΗΥΑΝΗ 
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α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % 
ΠΟΟ 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 

 

1 

ΚΡΑΝΖ ΓΗΑ 

ΟΓΖΓΟΤ 

ΓΗΚΤΚΛΖ 

ΜΖΥΑΝΖ 

cpv: 18444111-4 15 τεμάχια 80,00 € 1.200,00 € 24,00% 288,00 € 1.488,00 € 

 

2 

ΔΗΓΗΚΔ 

ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 

ΓΗΑ 

ΓΗΚΤΚΛΗΣΔ 

cpv: 18143000-3 15 ηεφγοσ 23,00 € 345,00 € 24,00% 82,80 € 427,80 € 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ       1.545,00 €   370,80 € 1.915,80 €  

 

 

ΟΜΑΓΑ 7: ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
     

 

α/α 
ΔΙΓΟ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % 
ΠΟΟ 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 

 

1 

ΜΟΝΩΣΗΚΑ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

cpv: 44510000-8 30 ςετ 200,00 € 6.000,00 € 24,00% 

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

                  
 

  
ΣΥΝΟΛΟ       6.000,00 €   

1.440,00 

€ 7.440,00 € 

 

 

 

  
        ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       252.365,00 € 24,00% 60.567,60 € 312.932,60 € 

ΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α         ΙΙΙ 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

 

 
Άρκρο 1: Αντικείμενο προμικειασ 
 
Θ μελζτθ αφορά τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ και τθν άμεςθ χοριγθςι τουσ ςτουσ 
δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του Διμου. 
Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου και κα βαρφνει τον Κ.Α. 6061.999 
Φ.20/Δ.28 «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) βάςει τθσ ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Τ.Β'/8-6-
19)», για το ζτοσ 2021. 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 312.932,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 
 
Άρκρο 2: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

 Άρκρο 42 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεφχοσ Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία 
και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

 ΚΥΑ: 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» 

 ΚΥΑ: 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 4584/Β/13-12-2019) που αφορά μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
43726/7-6-2019 ΚΥΑ 

 Ν. 3463/2006 (Αϋ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» 

 Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
Άρκρο 3: Κριτιριο Κατακφρωςθσ 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/16. Κριτιριο ανάκεςθσ 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, δθλαδι εκείνθ θ προςφορά που 
προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο τθσ Ομάδασ και  
είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ για κάκε Ομάδα ξεχωριςτά, όχι όμωσ για 
μζροσ των ειδϊν μιασ ομάδασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ανάδοχοσ/ ανάδοχοι κα αναδειχτεί/ αναδειχτοφν ο/οι προςφζρων/ προςφζροντεσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ, για το ςφνολο τθσ κάκε Ομάδασ. 
Άρκρο 4: Εγγυιςεισ 
 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/16 και κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ ίςου με το 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 
ΦΡΑ, για το ςφνολο των ομάδων του διαγωνιςμοφ ιτοι 5.047,30€, ι για το ςφνολο τθσ ομάδασ ι των ομάδων 
που κα ςυμμετάςχει. 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ 1 1.750,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 550,00 € 

ΟΜΑΔΑ 4 1.876,40 € 

ΟΜΑΔΑ 5 360,00 € 

ΟΜΑΔΑ 6 30,90 € 

ΟΜΑΔΑ 7 120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.047,30 € 

 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
μζρεσ από τθν λιξθ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) 
του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι κατά δφο μινεσ μεγαλφτεροσ από τον 
ςυμβατικό χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι, του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
 
 
Άρκρο 5: Τιμζσ προςφορϊν και Δικαιολογθτικά Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
 
Θ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι για το προσ προμικεια είδοσ κα παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια, δθλαδι μζχρι τθν 
πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ του προσ προμικεια είδουσ, ςφμφωνα με ό,τι προβλζπεται 
ςτθν παροφςα μελζτθ. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ (προςφζροντεσ), κα κατακζςουν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94 παρ.5 του 
Νόμου 4412/16, με τθν οποία κα δθλϊνουν: 

α. τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και 
β. τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 

 Π,τι ζχει απαιτθκεί και ηθτθκεί ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, ιτοι πρότυπα 
EN, ςθμάνςεισ CE, κλπ. 

 
Άρκρο 6: Ρροςκόμιςθ δείγματοσ 
 
Θ προςκόμιςθ δείγματοσ είναι απαραίτθτθ. Ωσ εκ τοφτου, οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - αντιδείγμα). 
Το δείγμα και το αντιδείγμα, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
Υπθρεςίασ - επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςε 
βαςικοφσ μθχανιςμοφσ ι λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται. Επίςθσ απορρίπτονται προςφορζσ με 
αςαφι ι ελλιπι τεχνικι προςφορά. 
Θ προςκόμιςθ από τουσ διαγωνιηόμενουσ δείγματοσ και αντιδείγματοσ για το προςφερόμενο είδοσ, 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτά του και θ ςυμφωνία του με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ, είναι 
υποχρεωτικι. 
Τα δείγματα κα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Δ/νςθσ 
Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 10438, Ακινα) και ϊρεσ 
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08:00 – 15:00, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κα ςυνοδεφονται από δελτίο αποςτολισ. Δείγματα που περιζρχονται ςτο 
Διμο με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι μετά το 
πζρασ των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 
Το κάκε δείγμα κα είναι τοποκετθμζνο ξεχωριςτά ςε διάφανθ πλαςτικι ςακοφλα με αυτοκόλλθτο ταμπελάκι 
με το είδοσ και τθν αντίςτοιχθ ομάδα που αναφζρεται ςτθν μελζτθ, ςτο οποίο κα αναγράφεται ο 
προμθκευτισ, το λεκτικό τθσ ομάδασ, θ ακριβι περιγραφι του είδουσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του προϊόντοσ. 
Τα κατατεκζντα δείγματα του ανακθρυςςόμενου αναδόχου κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, ο 
δε ανάδοχοσ κα κλθκεί να προβεί ςτθν καταςκευι των ειδϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ και με τα δείγματα που κατζκεςε. 
Θ μθ προςκόμιςθ δείγματοσ ςθμαίνει αυτομάτωσ τθ μθ αξιολόγθςθ του ςυμμετζχοντοσ. 
 

Άρκρο 7: Δειγματιςμόσ ειδϊν 
 
Κατόπιν τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι απαραίτθτοσ ο δειγματιςμόσ όλων των ειδϊν που 
κατακυρϊκθκαν ανά ομάδα, από τουσ υπαλλιλουσ του Διμου Ακθναίων. Για το ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει ικανό αρικμό δειγμάτων ςτο ςφνολο του μεγεκολογίου που διακζτει, ςφμφωνα 
πάντα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςε χϊρουσ και θμερομθνίεσ που κα οριςτοφν από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου Ακθναίων, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί: α) ο απαραίτθτοσ δειγματιςμόσ των 
ειδϊν από τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, χωρίσ να ξεπεράςει το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν, 
αλλά και β) να είναι υποχρεωτικά παρϊν προκειμζνου να λαμβάνει υπόψθ του τισ πικανζσ μετατροπζσ του 
μεγεκολογίου ανάλογα με τισ ιδιομορφίεσ των ςωματότυπων των εργαηομζνων. 
Ριο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ των ακριβϊν μζτρων για το 
προςωπικό που κα ηθτθκεί, ειδικότερα ςτισ πολυπλθκείσ εργατοτεχνικζσ υπθρεςίεσ, χωρίσ όμωσ να 
παρεμποδιςτεί και να απαςχολθκεί άςκοπα θ λειτουργία τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ. 
Ωσ εκ τοφτου, μετά το πζρασ του δειγματιςμοφ των ειδϊν ο ανάδοχοσ κα είναι κακόλα υπεφκυνοσ για τθν 
ςυλλογι των μεγεκϊν όλου του προςωπικοφ του Διμου ανά είδοσ ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τουσ. 
Για τθν ορκι διαδικαςία κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δειγματολθψίασ, θ εκάςτοτε Υπθρεςία του Διμου κα 
τθρεί ςε φυςικό αρχείο τα μεγζκθ για κάκε εργαηόμενο ανά είδοσ, με τθν υποχρζωςθ να ενθμερωκεί 
ενυπογράφωσ ο κάκε υπάλλθλοσ για τα μεγζκθ που δόκθκαν ςτθν ανάδοχο εταιρεία, κακϊσ και τυχόν 
τροποποιιςεισ και παρατθριςεισ ανάλογα με το ςωματότυπο του, όπωσ επίςθσ και να διαβιβάςει το εν λόγω 
αρχείο ςτθν προεξάρχουςα Υπθρεςία του Διμου, θ οπoία είναι κακ’ φλθν αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
 
Άρκρο 8: Ροιότθτα ειδϊν 
 
Τα είδθ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, τθν προςφορά του Αναδόχου/ων και το αντίςτοιχο δείγμα. Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν 
καλι ποιότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, για ζνα (1) χρόνο τουλάχιςτον και υποχρεοφται να καλφψει για το 
διάςτθμα αυτό τυχόν βλάβεσ κακισ καταςκευισ. 
Για τθν καλι ποιότθτα των ειδϊν, ο προςφζρων υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν τεχνικι 
προςφορά ότι ζχουν γραπτι εργοςταςιακι εγγφθςθ ενόσ ζτουσ και ςτθν ςυνζχεια θ εργοςταςιακι εγγφθςθ 
να προςκομιςτεί κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν. 
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ζλεγχο ποιότθτασ τυχαίου δείγματοσ των υπό προμικεια 
ειδϊν ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, με ζξοδα του προμθκευτι. 
Είδοσ ι είδθ που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν κα απομακρφνονται και  με δαπάνθ του 
προμθκευτι, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, κα αντικακίςτανται από νζα είδθ. 
Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία, κα ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ν.4412/2016. Τα ίδια κα 
ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ που το είδοσ μετά τθ χρθςιμοποίθςθ του παρουςιάηει ελαττϊματα και ο 
ανάδοχοσ κακυςτερεί ι αρνείται τθν απομάκρυνςθ και αποκατάςταςθ του, ςφμφωνα με ςχετικι εντολι τθσ 
Υπθρεςίασ. 
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Άρκρο 9: Απόρριψθ - Αντικατάςταςθ υλικϊν 
 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να αποφαςίςει τθν 
αντικατάςταςι τθσ ποςότθτασ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρκρο 10: Ραραλαβι και παράδοςθ υλικοφ 
 
Θ παραλαβι και ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ρυκμίηονται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 και 209 του 
Ν.4412/2016. Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, του άρκρου 221 
του ανωτζρω Νόμου. 
Τρόποσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά με ευκφνθ του προμθκευτι και με δικά του 
μεταφορικά μζςα, ςε χϊρουσ και θμερομθνίεσ που κα οριςτοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου 
Ακθναίων. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, αφοφ ζχει τελειϊςει ο προβλεπόμενοσ δειγματιςμόσ, όλα τα είδθ 
για μία εργατοτεχνικι Υπθρεςία του Διμου, των εκατό (100) περίπου εργαηομζνων, για τθν αποφυγι 
πικανϊν αποκλίςεων από τα προςκομιηόμενα δείγματα και από τθν λιψθ των μεγεκϊν που κα ζχουν 
πραγματοποιθκεί, ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία περάτωςθσ του 
δειγματιςμοφ. 
 
Θ κάκε παράδοςθ κα πραγματοποιείται ςε αποκικθ του Διμου θ οποία κα υποδεικνφεται κάκε φορά από 
τθν αρμόδια υπθρεςία και επί του εδάφουσ αυτισ. Σθμειϊνεται δε πωσ με τθν παράδοςθ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεωτικά πρζπει να φζρει και τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν μεταφορά και παράδοςθ των 
ειδϊν ςε αποκικθ του Διμου ι όπου κα υποδείξει θ υπθρεςία πλιρωσ ςυςκευαςμζνα και αςφαλιςμζνα. 
Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανόν κα προκλθκεί από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι 
άλλου, μζχρι τθν παράδοςθ αυτϊν. 
Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα είδθ με τα οποία κα προμθκεφςει το Διμο 
Ακθναίων κα ανταποκρίνονται πλιρωσ ωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, ότι κα 
είναι ςτο ςφνολό τουσ αρίςτθσ ποιότθτασ και πλιρωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται. 
Τα είδθ κα καταςκευαςτοφν επί μζτρω, αφοφ κα ζχουν γίνει οι απαιτοφμενεσ πρόβεσ για τθν τζλεια 
εφαρμογι ανάλογα με τισ τυχοφςεσ ιδιομορφίεσ τθσ ςωματικισ διάπλαςθσ κάκε δικαιοφχου, με δικαίωμα 
αλλαγισ, εφόςον δεν κα είναι ςτα κανονικά μζτρα. 
Θ καταςκευι των ειδϊν κα παρακολουκείται ςτα διάφορα τθσ ςτάδια από τθν αρμόδια Υπθρεςία, οι δε 
προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να επιφζρουν τυχόν ενδεικνυόμενεσ, ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ ι κατά τισ 
δοκιμζσ ι μετά το τζλοσ τθσ καταςκευισ, διορκϊςεισ από κακοτεχνίεσ ι τεχνικζσ αςυμμετρίεσ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με μακροςκοπικι εξζταςθ, με χθμικι 
ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), με πρακτικι δοκιμαςία, με όλουσ ι με όςουσ από τουσ 
παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ των υλικϊν θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό (είδοσ), 
β) να παραλάβει το υλικό (είδοσ) με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό (είδοσ), 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
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Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παραπζμπει το υλικό (είδοσ) ςε επανεξζταςθ από δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που παραλιφκθκε οριςτικά από τθν 
πρωτοβάκμια επιτροπι Ραραλαβισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/16. 
 
Άρκρο 11: Ρλθρωμι – Φόροι - Κρατιςεισ 
 
Θ τιμι του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για 
κανζνα λόγο δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται τμθματικά, με τα 
αντίςτοιχα εντάλματα που κα εκδίδονται μετά τθν παραλαβι των υλικϊν, και αφοφ ζχουν ςυνταχκεί τα 
ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ και με τθν ταυτόχρονθ προςκόμιςθ των τιμολογίων, εφόςον θ επιτροπι 
παραλαβισ δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτά τουσ. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Τον προμθκευτι βαρφνουν εξ ολοκλιρου οι φόροι, τζλθ, κρατιςεισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Ο 
ΦΡΑ που αναλογεί, καταβάλλεται από τον Διμο ςτον προμθκευτι με τθν εξόφλθςθ του τιμολογίου και 
υποχρεοφται (ο προμθκευτισ) να τον αποδϊςει ςφμφωνα με το νόμο. 
O ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και να παραδίδει εμπρόκεςμα τα αναγκαία 
παραςτατικά προκειμζνου να εκδοκεί το ςχετικό χρθματικό ζνταλμα. 
 
 
 
Άρκρο 12: Κριτιρια Επιλογισ Αναδόχου 
 
Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: 
Πςον αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό 
επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο να πιςτοποιείται θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και ότι αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
 
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω απαιτιςεων κα προςκομίςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν αποςτολι 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ: 
Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 
ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
 
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια: 
Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 
Μζςο Ειδικό κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ προ του ζτουσ δθμοπράτθςθσ 
κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) τουλάχιςτον ίςο ι ανϊτερο με το 20% του ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, 
χωρίσ το Φ.Ρ.Α., για όςεσ ομάδεσ κατακζςουν προςφορά (άρκρο 75 του Ν.4412/2016). Για το ςκοπό αυτό ο 
οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διακζτει τθν ανωτζρω επάρκεια. 
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Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν προ του ζτουσ δθμοπράτθςθσ 
να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δυο (2) ι και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ ςυναφοφσ με το ηθτοφμενο 
αντικείμενο (προμικεια ειδϊν Μ.Α.Ρ.) τθσ παροφςασ, οι οποίεσ ακροιςτικά κα είναι ςυνολικισ αξίασ ίςθσ με 
το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ, για όςεσ ομάδεσ κατακζςουν προςφορά. 
Για το ςκοπό αυτό, ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διακζτει τθν ανωτζρω εμπειρία και κα 
προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τα εξισ αποδεικτικά 
ςτοιχεία: 

1) εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, με αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτελζςεισ από 
τθν αρμόδια αρχι. 

2) εάν δε, ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ φορζασ, είτε με αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε με τθ 
ςφμβαςθ και τθ βεβαίωςθ του αποδεκτι των αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

 
Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζςουν και να 
κατακζςουν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά και πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. 
Τα πιςτοποιθτικά που κα προςκομίςει κυρίωσ ωσ αποδεικτικό μζςο είναι τα εξισ: 
1.Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμο, που να αφορά Μζςα Ατομικισ 
Ρροςταςίασ. 
2.Ριςτοποιθτικό EN ISO 14001 Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ι ιςοδφναμο. 
 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ και να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 13:Διάρκεια – Ολοκλιρωςθ Σφμβαςθσ 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 
Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ - παράδοςθσ των ειδϊν και τ’ επζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ 
ορίηεται όχι πζραν των δζκα (10) μθνϊν από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ 
ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι παρακάτω προχποκζςεισ: 
α) Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα 
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
Άρκρο 14: Ανωτζρα Βία 
 
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν 
τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
Άρκρο 15: Ραράταςθ χρόνου Ραράδοςθσ του είδουσ και Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 
 
Ραράταςθ χρόνου παράδοςθσ 
 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ των άρκρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, 
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β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 
ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του προμθκευτι. 
 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Άρκρο 16: Επίλυςθ Διαφορϊν 
 
Για τθν επίλυςθ των διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και (κυρίωσ τα άρκρα 206, 207, 208, 
209 και 213) και αρμόδια για τθν δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια. 

 

 

 

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ   Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ   ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α        Ι  V 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                                                                              
ΔΘΜΟΣ  ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                                              
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           
Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΩΝ                             
ΤΜΘΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ                                               
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

 Ο υπογραφόμενοσ………………………………………………………………………………………….. με ζδρα …………………….. 

………………………………………………  Ταχ/κι Δ/νςθ ………………………….……………………… Τθλ. …….……………………,  email 

……………………,   αφοφ ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξθσ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, 

τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, που αφοροφν ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω 

των ορίων, για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ.»,  

 
 
ΟΜΑΔΑ 1: ΥΡΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

       

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

cpv: 18816000-2 3.500 ηεφγοσ ……. € ………. € 24,00% ………….. € ………… € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ    …………. €  ………….. € ………… €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΝΟΗΣ 
 

 
      

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

ΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

cpv: 33157100-6 180.000 τεμάχια …….. € ………….€ 24,00% ………….. € ………… € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       ………… €   ………….. € ………… €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 
    

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 

Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 

% 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α. 
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1 

ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΡΟ ΘΛΙΑΚΘ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Cpv: 33968000-3 3.500 τεμάχια ……….. € …………. € 24,00% …………. € ………….. € 

2 

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Cpv: 33968000-3 300 τεμάχια ………… € …………. € 24,00% ………….. € ………… € 

  

ΣΥΝΟΛΟ       ………… €   ……………..€ ………… € 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΡΟΔΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 

(ΣΑΜΑΑΚΙ) ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

ΧΩΩΝ 

cpv: 35113400-3 1.000 τεμάχια ………. € …………. € 24,00% …………. € …………….. € 

 

2 

ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

cpv: 35113400-3 500 τεμάχια ………….€ …………… € 24,00% …………. € ……………. € 

 

3 

ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

cpv: 35113400-3 3.100 τεμάχια ……….. € ………….. € 24,00% ………… € …………… € 

 

4 

ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

cpv: 35113400-3 60 τεμάχια ………… € ………. € 24,00% …………€ …………. € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       ……… €   ………… € ……….. €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
   

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΡΕΛΑ (ΤΥΡΟΥ 

ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ) 

cpv: 18441000-2 3.000 τεμάχια ……….. € ………… € 24,00% ………… € ……………. € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       ………… €  ……….. € ………….. €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 6: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 
  

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΚΑΝΘ ΓΙΑ ΟΔΘΓΟΥΣ 

ΔΙΚΥΚΛΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ 

cpv: 18444111-4 15 τεμάχια ………. € ………… € 24,00% ………. € ……………. € 

 

2 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ 

cpv: 18143000-3 15 ηεφγοσ ……….. € ………… € 24,00% ……….. € …………… € 
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ΣΥΝΟΛΟ       …………€   …………€ …………… €  

 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 
     

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

 

1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 

cpv: 44510000-8 30 ςετ ……….. € …………..€ 24,00% ……….. € ………….. € 

 

                  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ       ………….. €   ……….. € ………….. €  

 
 

  

        ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. % ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       ………….. € 24,00% ………….. € …………………. € 

 

Ακινα …………………….2021 

                                                                                                                                                              Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

                                                                                                                                                               ________________ 

(Σφραγίδα - Υπογραφι)





 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Σελίδα 90 

 

 

Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α      V 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:  ....................................................................................................  
Κατάςτθμα:  .............................................................................................. 
Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 
 
ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………………………………………... 
ΕΥΩ………………………………………………………………………………………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
………………………………………………………….49 
υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 
Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο Διαγωνιςμό 
του Διμου Ακθναίων για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ: …………………… και 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …/…/2021.  
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 
 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου αυτι 
μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

                                                           
49

 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ 

και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθ τθσ50.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε51. 
 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50  Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
51

 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………………………………………………………  
Κατάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………………  
 
Ρροσ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.....................................................................  
ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
…………….……………………………………………………52 

    υπζρ του  
i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ τθσ/των ομάδασ/ων ι/και 

του/των τμιματοσ/ων  τθσ  Σφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.», 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ……….. πράξθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. ………. 

Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:……………………  

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 

λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε53.     

                                                                                              

                                                                                                              (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)                                                               

                                                                 

                                                           
52 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α. 
53 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  VI 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ  

(ΕΕΕ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  Τ Η Σ  

Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ  Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗ Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .pdf   Κ Α Ι  ΣΕ  

Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
        Ενότθτα Β:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
        Ενότθτα Γ:   Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. φορζασ 
Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
        Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ (δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Καταλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
        Ενότθτα Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
        Ενότθτα Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 
του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 
2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει 
οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ 
τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να 
ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
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2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτον 
ςχετικό διαγωνιςμό.  

2.3 Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα ΕΕΕΣ.   

2.4 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ φορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
 
Οι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ  
Γ. Στο Μζροσ ΙV «Κριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ των κριτθρίων (των παραγράφων 
2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ ολοκλθρϊνεται με το Μζροσ VΙ «Τελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Μζροσ.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων ςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 
2.6 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 
φορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ. 
 
Ο υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ςυνυποβάλλεται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 
 
3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται θλεκτρονικά από τον φορζα που το εκδίδει, και μπορεί να φζρει θμερομθνία ζωσ δζκα (10) 
θμζρεσ προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. 
Β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΣ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Υποβάλλεται ζνα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν θλεκτρονικι υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.

54
  

Γ. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

 

                                                           
54 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α      VIΙ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 
 
 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 

υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, 

κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ 

και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ 

του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά 

με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να 

αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου 

και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 
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καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 

άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.                                                             
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